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Rapport van de Rondetafel “Digitale Agenda”1
Inleiding
Op 31 mei 2010 nam de Europese Commissie haar digitale strategie aan, die het in het
kader van de Lissabonstrategie gelanceerde i2010-programma opvolgde.
Deze strategie sluit zelf aan bij de EU2020-strategie, waarvan zij één van de 7 vlaggenschipinitiatieven is. Deze initiatieven zijn bedoeld om vooruitgang in elk prioritair
thema te boeken.

1

(NL) http://economie.fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20111011_tableronde_digitalagenda.jsp
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informatie- en communicatietechnologie
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Zij heeft als doel duurzame economische en sociale voordelen te verschaffen dankzij
een digitale eengemaakte markt die gebaseerd is op snel en ultrasnel internet en op
interoperabele toepassingen. Zij omvat 101 specifieke beleidsacties die bedoeld zijn
om het gunstige groeipatroon van de digitale economie te stimuleren en is samengesteld uit 7 essentiële pijlers, waaraan een pijler is toegevoegd die de klemtoon legt op
de noodzakelijke internationale dimensie van de strategie. Deze pijlers zijn: de ontwikkeling van een dynamische digitale interne markt; interoperabiliteit en normen; vertrouwen en veiligheid; toegang tot snel en ultrasnel internet; onderzoek en innovatie;
de bevordering van digitale geletterdheid, digitale vaardigheden en digitale inclusie; de
voordelen van ICT2 voor de EU-samenleving.

In deze context organiseerde de Algemene Directie Telecommunicatie en
Informatiemaatschappij (AD E9) van de FOD Economie samen met het Directoraatgeneraal “Informatiemaatschappij en Media” (DG INFSO) van de Europese Commissie
op 11 oktober 2011 deze rondetafel. Het was de bedoeling de standpunten van de
Belgische spelers – met name de verenigingen voor consumenten en bedrijven uit de
sector – op het vlak van toekomstige beleidslijnen te verenigen om ervoor te zorgen
dat de digitale overgang zowel voor de burgers als voor de bedrijven zijn vruchten
afwerpt. In totaal namen 90 mensen uit de ICT-sector in België aan de besprekingen
deel.
Op deze dag hadden de verschillende deelnemers de keuze tussen de volgende 6 gelijktijdige workshops: toegang tot breedbandinternet, de digitale interne markt, digitale inclusie, e-Government, onderzoek en innovatie en tot slot groene technologieën
om te beantwoorden aan de belangrijke uitdagingen waarvoor de hele samenleving
vandaag staat.
Bovendien werd er die dag een stand van zaken van de Belgische ICT-sector voorgesteld.
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Zo vertegenwoordigt de Belgische telecommunicatiesector momenteel iets meer dan
4 % van het bbp, ongeveer 10 % van de totale toegevoegde waarde, meer dan 80.000
werknemers, ongeveer 6000 bedrijven en een omzet van 7,76 miljard euro en dit alleen al voor de elf belangrijkste telecommunicatieoperatoren.
Deze cijfers zijn een voldoende bewijs van het gewicht van de sector in de Belgische
economie en van de belangrijke hefboom die hij vertegenwoordigt in termen van
groei.
Als we de werkgelegenheid in de Belgische ICT-sector van naderbij bekijken, hebben
we bij de voorstelling van de stand van zaken van deze sector kunnen vaststellen dat in
3 takken het aandeel van de mannen veel groter is dan dat van de vrouwen, namelijk
in informaticadiensten, waarin 25 % van de banen wordt ingenomen door vrouwen,
telecommunicatie, waarin 29 % vrouwen zijn tewerkgesteld, en de vervaardiging van
informatica- en elektronische uitrusting, waarin 31 % vrouwen actief zijn.
Wat de internetaansluitingen betreft, bedroeg de basisbreedbanddekking 99,3 % in
2010, de hogesnelheidsinternetdekking (≥ 30 Mbps) via de telefoonlijn 76 % en die via
de kabel 90 %.
Op dat gebied zijn de cijfers veelbelovend ten aanzien van de Europese ambities aangezien als doelstelling voor basisbreedband een dekking van 100 % werd vooropgesteld tegen 2013 en voor hogesnelheidsbreedband eveneens een dekking van 100 %
maar dan tegen 2020.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

De meeste internetabonnementen (50,3 %) boden snelheden aan van 2Mbps tot
10Mbps, terwijl het percentage aansluitingen met een dergelijke snelheid in Europa
neerkwam op 57,5 %. 25,8 % van de Belgische aansluitingen was sneller of gelijk aan
30Mbps, terwijl dit percentage in Europa slechts 4,9 % beliep.
Niettemin spreekt het vanzelf dat de Europese doelstellingen op het vlak van aansluitingen voor hogesnelheidsinternet ook via andere kanalen kunnen worden bereikt,
met name via mobiel internet dankzij draagbare telefoons en pc’s. Inderdaad, in het
geval van mobiele telefonie maken de UMTS-licenties van de 4e generatie het mogelijk
snelheden te halen van meer dan 100Mbps. Zo surfte in 2010 4,1 % van de Belgen op
het internet via mobiele telefoons, tegen 7,4 % Europeanen. 14,9 % van de Belgen gebruikte het internet via hun draagbare pc, vergeleken met 18,5 % van de Europeanen.
Wat de online handel betreft, evolueert de toestand op een behoorlijke manier aangezien 38,4 % van de Belgen in 2010 online aankopen deed (waarvan 19,7 % grensoverschrijdende aankopen). Voor 2015 heeft de Europese Commissie op dat vlak percentages van respectievelijk 50 % en 20 % vooropgesteld. Bij de kmo’s bedroeg de online
aankoop 50,3 % en de online verkoop 25,5 %, terwijl de Europese doelstelling voor
2015 zowel voor online aankoop als online verkoop neerkomt op 33 %.
In termen van informaticabeveiliging gebruikte 65 % van de Belgen in 2010 antivirussoftware (tegen 50 % Europese burgers), 30 % een firewall (tegen 34 % Europeanen),
28 % antispamsoftware (tegen 24 % Europeanen) en 6 % oudercontrole (vergeleken
met 6 % Europeanen).
In het algemeen kon worden vastgesteld dat België zich al zeer goed positioneert ten
aanzien van de in de Europese digitale strategie vooropgestelde doelstellingen. Toch
moeten er nog inspanningen worden geleverd, met name in de sector van e-Government en e-Inclusion.
Al deze vorderingen maken ook het voorwerp uit van het jaarlijks door de Europese
Commissie gepubliceerde rapport “Digital Agenda Scoreboard”. Het eerste rapport
dateert van 31 mei 2011 en kan worden geraadpleegd op de website over de Digitale
Agenda3.
De editie 2011 omvat 4 aandachtsdomeinen, met name breedband, het internetgebruik van de Belgische burgers, e-Government en regelgevende vraagstukken aangaande telecommunicatie. Zij bevat de hierboven uiteengezette stand van zaken voor
de eerste 3 domeinen.

3

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/be/index_en.htm
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Wat de regelgeving inzake telecommunicatie betreft, kan worden gesteld dat het wetgevend kader voor elektronische communicatie relatief stabiel is gebleven, behalve
wat sommige maatregelen betreft aangaande het beheer van het spectrum en consumentenbescherming (einde van het verbod op koppelverkoop, …).
De FOD Economie schenkt dan ook veel aandacht aan de ICT-sector, aangezien deze
technologieën omnipresent zijn in alle andere sectoren waarop de activiteiten van de
FOD betrekking hebben. Het concurrentievermogen van de ondernemingen, het in
aanmerking nemen van de specifieke kenmerken van kmo’s en de eerbiediging van
de legitieme rechten van alle consumenten vormen de basis van de strategie van de
FOD Economie.
De Rondetafel “Digitale Agenda” was dus onmiskenbaar van cruciaal belang, aangezien zij de FOD in staat stelt om zijn rol beter te vervullen, niet alleen ten aanzien van
de economische spelers van de ICT-sector, maar ook ten aanzien van de spelers van
alle sectoren die tot zijn bevoegdheid behoren, vanwege de transversale aard van ICT.

8

Bovendien was het doel van de Rondetafel tweevoudig: de FOD Economie in staat stellen de verwachtingen van de ICT-sector beter te leren kennen en het de Europese
Commissie mogelijk maken de nodige stappen te ondernemen om haar digitale strategie efficiënter te maken en ze beter te kunnen afstemmen op de verwachtingen van
de Belgische ondernemingen en burgers.
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Workshop “Toegang tot snel en ultrasnel internet”
Enkele beschouwingen van de voorzitster
De workshop begon met een inleiding van de voorzitster ervan, mevrouw Catherine
Rutten, lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(BIPT), die de doelstellingen van de rondetafel voorstelde (zie bijlage).
De doelstellingen van de rondetafel en van “Going local” bestonden erin de
Europese digitale strategie aan de verschillende betrokken partijen (stakeholders) voor te stellen en ze de mogelijkheid te bieden het thema van de ontwikkeling van snel en ultrasnel internet in België te bespreken. De resultaten van
dit initiatief, op basis waarvan de stakeholders ideeën konden lanceren en suggesties konden doen, zullen op nationaal niveau en aan de Europese Commissie
worden meegedeeld.

9

@ olly - Fotolia.com

De EU2020-strategie onderstreepte het belang van de aanwending van breedband
om de maatschappelijke integratie en het concurrentievermogen in de Europese
Unie te bevorderen. Om dit te verwezenlijken, voorziet de Digitale Agenda erin dat
basisbreedband tegen 2013 van alle Europeanen ter beschikking wordt gesteld, dat
alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot verbindingssnelheden van meer
dan 30 Mbps en dat ten minste 50 % van de gezinnen zich abonneert op internet-

aansluitingen van meer dan 100 Mbps. Bovendien verwacht het gunstige groeipatroon van de digitale economie dat een activiteitenstroom zichzelf in ruime mate
kan versterken op voorwaarde dat het handelskader gunstig is voor investeringen
en ondernemingszin.
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De Europese Commissie heeft dus kernacties opgesteld die de lidstaten moeten
implementeren met het oog op het halen van de ambitieuze doelstellingen van de
Digitale Agenda. Deze kernacties zullen door de Europese Commissie gevolgd en geanalyseerd worden aan de hand van een jaarlijks scorebord dat de toestand en de
evoluties weergeeft.
De Europese Commissie wil een harmonieus digitaal beleid voeren dat enerzijds gericht is op een universeel gebruik van breedbandinternet en anderzijds op de bevordering en stimulering van investeringen in toegangsnetwerken van de nieuwe generatie (NGA’s). Het is niet alleen de bedoeling de inventaris op te maken van de toestand in elke lidstaat, maar ook de positie van België te evalueren ten opzichte van
zijn Europese buren. Afhankelijk van de situatie zal elke lidstaat de nodige initiatieven
kunnen nemen.
Vervolgens opende de voorzitster van de workshop de besprekingen en vroeg zij de
deelnemers te antwoorden op de volgende drie kernvragen:
1. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaan we in de goede richting?
2. Wat zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de digitale strategie te halen?
3. Welke acties moet België ondernemen?

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

1. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaan we in
de goede richting?
De cijfers aangaande breedband zijn zeer gunstig voor België. Inderdaad, ons land
heeft al bijna 100 % van de door de Digitale Agenda voor 2013 vooropgestelde doelen
gehaald. Toch moet ons land inspanningen doen om de penetratiegraad van mobiel internet en de ontwikkeling van toepassingen (als e‑Health, e‑Gov,…) te stimuleren. Hoewel de doelstelling van toegang tot ultrasnel internet voor 50 % van de
Europeanen een prioriteit is, kunnen we ons de vraag stellen wat er zal gebeuren met
de overige 50 % van de bevolking, die van deze snelheid geen gebruik kan maken.
Het zou ook relevant zijn een kritieke evaluatie en analyse van de te halen doelstellingen te maken, want niemand kan precies voorspellen hoever we in 2020 werkelijk
zullen staan. Misschien zullen we ruim voor die datum al het stadium van 100 Mbps
overschreden hebben. Moet de Europese Commissie zich niet ambitieuzer opstellen? Daarnaast moet ook de digitale inclusie in aanmerking worden genomen. Wat
dat betreft, stellen we overigens vast dat niet iedereen in België gelijk is. Inderdaad,
niet iedereen heeft toegang tot dezelfde graad van internetinteractiviteit. Of het nu
gaat om radio-omroep, tv, …, al deze diensten moeten gemakkelijk kunnen interageren en daarvoor moet er een gunstige context worden geschapen. Op nationaal
vlak bestaan er zones waar de keuze van operator beperkt is en waar de mededinging dus gestimuleerd moet worden. In het algemeen is de infrastructuur in België
voldoende ontwikkeld en helpt optische vezel ons niet noodzakelijk om de doelstellingen te halen. Overigens blijkt dat er op Europees vlak te veel aandacht uitgaat
naar glasvezel tot in de woonkamer (FTTH), terwijl met glasvezel tot aan de cabine
(FTTC) meer gezinnen kunnen worden aangesloten. Inderdaad, met dezelfde basisinvestering sluit FTTC meer gezinnen aan, terwijl FTTH slechts een beperkt aantal huishoudens bereikt. Om tot een breedbanddekking van 100 % te komen, moet
men zich misschien toeleggen op alternatieve technologieën zoals satelliet. Op die
manier kunnen de overblijvende percenten worden aangesloten en zo de Europese
doelstellingen worden gehaald.

2. Wat zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de
digitale strategie te halen?
Het is van cruciaal belang dat de Commissie haar rol blijft spelen en het centrale steunpunt blijft voor de ontwikkeling van breedband (broadband) in alle lidstaten. Parallel
met de ontwikkeling van infrastructuur en toegang zal een van de grootste uitdagingen een verbetering van de internetsnelheden zijn door de gebruikers steeds hogere
snelheden aan te bieden en de kwaliteit ervan te handhaven. Het is dus belangrijk
dat de lidstaten gebruik maken van instrumenten om de aansluitingssnelheden van
breedband te meten en zo het onderscheid te kunnen maken tussen theoretische en
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reële snelheden. Een andere uitdaging bestaat erin de voordelen die uit het digitale
dividend voortvloeien te maximaliseren en deze aangelegenheid op nationaal vlak te
reguleren, maar er tegelijk rekening mee te houden dat zij van verschillende bevoegdheidsniveaus afhangt. Vervolgens moet er gezorgd worden voor de integratie ervan
op internationaal niveau evenals voor een nationale en internationale coördinatie om
efficiënter te zijn. Mobiel internet zal krachtige netwerken nodig hebben en bijgevolg
een invloed uitoefenen op het spectrum. België en alle andere lidstaten moeten dan
ook een harmonieus actieplan opstellen om het digitale dividend dat uit het spectrum
ontstaat in goede omstandigheden en in samenwerking met de gefedereerde entiteiten te ontwikkelen, die een cruciale rol te vervullen hebben. Bovendien moet men
erg oplettend zijn bij de uitvoering van het telecompakket en van de wetgeving in het
algemeen, want die heeft ongetwijfeld een impact op de rendabiliteit van de operatoren die in fine dus meer moeilijkheden zullen ondervinden om nadien te investeren.
Inderdaad, problemen als regionale wetgevende diversiteit op het gebied van emissienormen voor sites voor mobiele antennes of de belasting van mobiele basisstations
kunnen wrijvingen op de markt veroorzaken en de ontwikkeling van en de investeringen in infrastructuur vertragen.
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3. Welke acties moeten België en Europa ondernemen?
Vooreerst moet de nationale telecommunicatieregulator er blijven voor zorgen dat
de investeringen in infrastructuur in de beste omstandigheden verlopen. Hierbij
moet de marktdoorzichtigheid steeds worden gewaarborgd. Tegelijk moeten het
Ministerie van Economie en de ter zake bevoegde gefedereerde entiteiten ook
zorgen voor responsabilisering. Al te vaak wordt België met de vinger gewezen
vanwege zijn te hoge telecommunicatietarieven. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de autoriteiten een positief beeld ophangen van de Belgische telecommunicatiemarkt en dat het gebruikersvertrouwen wordt versterkt. Bovendien
moet er een gemeenschappelijke strategie worden aangenomen op het vlak
van ontwikkeling van NGA’s. Daarom maakte het strategische plan van minister Van Quickenborne in 2009 al melding van de oprichting van een werkgroep,
“SuperfastBelgium” genoemd, die verschillende marktspelers, overheidsorganen en sectororganisaties verenigt met als doel verschillende scenario’s te identificeren en concrete maatregelen inzake de ontwikkeling van nieuwe ultrasnelle
netwerken uit te werken. Naast de coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus in België is het van primordiaal belang een gecoördineerde en coherente reglementering op het vlak van infrastructuur te hebben die een betere
harmonisatie van de stedenbouwkundige voorschriften beoogt en bekabeling op
gevels van gebouwen of de plaatsing van leidingen langs wegen bevordert. Gelet
op de steeds belangrijker wordende rol van de gewesten zouden tot slot regionale doelstellingen kunnen worden bepaald om de correcte uitvoering en opvolging
op dat niveau te waarborgen.
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Ook moet worden gewezen op de acties die de Europese Unie naar aanleiding van de
verschillende tussenkomsten in deze fase moet ondernemen. Het betreft de volgende
6 acties:
1. Pistes om het gebrek aan gerechtelijke harmonisatie4 te verhelpen:
• de Europese Commissie zou als “amicus curiae” in nationale procedures kunnen
tussenkomen ;
• de Europese Commissie moet aansprakelijk worden gesteld voor het EHJ;
• invoering van “best practices” of meer coördinatie en dialoog bij de nationale
rechters op het vlak van sectorregulering;
• opstelling van een aanbeveling / best practices over de harmonisatie van de gerechtelijke procedures (de manier waarop beroepen tegen de beslissingen van
de NRI op nationaal niveau georganiseerd zijn, want er is een grote verscheidenheid);
2. Nood aan meer autoriteit vanwege de Europese Commissie bij de controle van een
geharmoniseerde implementatie van de richtlijnen:
• bijvoorbeeld: kwestie van netneutraliteit in Nederland;
• is het Belgische omzettingsontwerp conform?;
• hoe zit het met het Belgische initiatief inzake universele dienstverlening wat sociale internettarieven betreft?
3. De Europese Commissie zou op technologisch vlak meer moeten werken aan een
langetermijnvisie;
4. De Europese Commissie zou meer de aandacht moeten vestigen op het spectrum
en meer moeten tussenkomen in onderhandelingen om het spectrum vrij te maken.
5. De Europese Commissie zou een “best practices”-initiatief op het vlak van rights of
way en civil engineering infrastructure works moeten nemen;
6. De Europese Commissie zou een indicator voor het meten van churn5 in multiplay
packs moeten ontwikkelen.

Conclusie
Tijdens deze workshop werden een aantal uitdagingen aangekaart waarbij duidelijke
signalen werden gegeven aan de toekomstige federale regering, maar ook aan de
Europese Commissie. Ook zijn er diverse nationale en Europese acties nodig.
4

Wat betreft de harmonisatie-inspanningen van de Europese Commissie, die teniet worden gedaan door �������
gerechtelijke beslissingen, met name art 7.

5

Betreft het klantenverloop voor een product.
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Op Belgisch niveau moet het nationale plan voor een België in het hart van het digitale
Europa (plan van minister Van Quickenborne van 2009) verder worden uitgewerkt (of
aangepast) en moeten er maatregelen (en wetgevende bepalingen) worden uitgestippeld om investeringen in breedband te bevorderen. Op Europees vlak moet de aanwending van structurele fondsen en van fondsen voor plattelandsontwikkeling worden gestimuleerd, fondsen die voorbehouden moeten zijn voor investeringen en voor
de ontwikkeling van ICT-infrastructuur (informatie- en communicatietechnologieën)
en aanverwante diensten. Er moet ook worden toegezien op de uitvoering van het
Europese spectrumprogramma en tegelijk op de ontwikkeling van NGA-infrastructuur
door nieuwe diensten te stimuleren die op hun beurt leiden tot de ontwikkeling van infrastructuur …

14
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Workshop “Digitale Interne Markt”
Enkele beschouwingen van de voorzitter
Op basis van het scoreboard van 2011 preciseert de heer Philippe Gérard dat ICT in
België 4 % van het bbp vertegenwoordigen en goed zijn voor 85.000 jobs. Hiermee
situeert ons land zich ter hoogte van het Europese gemiddelde. Sommige door de
Digitale Agenda bepaalde doelstellingen zijn niet voldoende uitgewerkt. Inderdaad,
ook al doet 50 % van de burgers online aankopen, sommigen ondervinden problemen
op het vlak van abonnementen en dekking. Het aantal kmo’s die online aankopen
doen is eveneens onvoldoende. Er is dus een echte strategie nodig, want in Europa
wordt er niet voldoende aan e-commerce en e-business gedaan. De digitale interne
markt is dus bedoeld om een eengemaakte markt voor inhoud, diensten en telecommunicatie tot stand te brengen en zo de groei die samenhangt met de ontwikkeling
van nieuwe technologieën te stimuleren. Ook moet het consumentenvertrouwen en
dat van de kmo’s worden versterkt. Deze onderneming sluit aan bij het gunstige
groeipatroon dat rijkdom en vraag moet creëren.
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De door de Digitale Agenda vooropgestelde acties zijn bedoeld om snelle en ultrasnelle
verbindingen te ontwikkelen, oplossingen voor roaming te zoeken en de richtlijn over
het hergebruik van informatie van de openbare sector te herzien. Wat de ondernemingen betreft, ondersteunt de Commissie de uitstippeling van een gecoördineerd spectrumbeleid met de ontwikkeling van innoverende toepassingen en mobiele breedband
(RSPP plan for mobile broadband), en het harmonisatieproject voor banken (Single
Euro Payment Area - SEPA) dat mobiele betalingen moet mogelijk maken en het ge-

bruik van de elektronische factuur moet bevorderen. De richtlijn over de elektronische
handtekening, waarin het vraagstuk aangaande identificatie van de handelaar en de
gebruiker aan bod komt, blijft moeilijk om te implementeren.
De werkzaamheden inzake auteursrechten (beheer van collectieve rechten, pan-Europese licenties) en de aanneming van een optioneel instrument voor het contractenrecht worden voortgezet. Hierdoor kan de consument kiezen voor een Europees
contract (28e contract),. Er zou snel een voorstel moeten worden gedaan. Voor de
consument is de ontwikkeling van grensoverschrijdende e-governmentdiensten van
fundamenteel belang. Inderdaad, de overheid is een belangrijke speler bij de ontwikkeling van ICT. Zij is een grote afnemer van producten en kan contracten en verkoopsvoorwaarden beïnvloeden. Op het vlak van e-procurement kan een autoriteit de interne markt gunstige standaarden opleggen. Op het gebied van gegevensbescherming is
het de bedoeling in 2012 nieuwe bepalingen voor te stellen.

1. Wat zijn de uitdagingen?
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De aanneming van fiscale maatregelen, van belastinguitstel om het ondernemerschap te stimuleren kan bijdragen tot de ontwikkeling van de online handel wat inhoud betreft, in navolging van wat er in de Verenigde Staten bestaat. De voorzitter van
de workshop zegt dat er vooral op het gebied van btw inspanningen worden geleverd.
Voor de vertegenwoordiger van UNIZO moet het Europese btw-model dat hoge kosten
en zware administratieve lasten oplegt, worden herzien. Een deelnemer betreurt de
verschillen in btw-percentages met Nederland.
Een andere deelnemer wijst op de voordelen van alternatieve manieren voor de beslechting van geschillen (voordelen op het vlak van kosten en beslechtingstermijnen).
Hij stelt echter vast dat het vandaag mogelijk is staking te verkrijgen door middel van
dwangsommen, maar geen schadevergoeding. De aanvrager heeft dus geen garantie
op een bevredigend resultaat. Een interessante piste is de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken. De voorzitter van de workshop geeft toe dat het probleem om de
wetgeving te laten toepassen een ernstige hinderpaal vormt voor online handel, die in
België nog te weinig ontwikkeld is.
Op het vlak van consumentenrechten vindt de vertegenwoordiger van UNIZO dat
we over een evenwichtig regelgevend kader beschikken waarvan de resultaten pas
binnen twee jaar merkbaar zullen zijn, wanneer de richtlijn aangaande de consumentenrechten door de lidstaten omgezet zal zijn. Volgens hem blijft het aanbod
ontoereikend en ondernemers moeten hun producten meer online plaatsen. Zij
vertonen te veel de neiging zich te baseren op een verkoop- in plaats van op een
aankoopmodel (men neemt genoegen met de modellen die men krijgt). Er moet
een mentaliteitswijziging plaatsgrijpen om de transacties te vergemakkelijken.
Voor het overige moeten de bestelde producten op een voor de consument flexibele
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manier en in goede staat geleverd worden. De handelaar mag niet geconfronteerd
worden met een overdreven opzeggingsrecht waarbij de koopwaar na 2 weken kan
worden teruggestuurd. Er moet ook gewerkt worden aan elektronische identificatie. In België is de elektronische identiteitskaart (eID) evenwel een nuttig instrument. Wanneer de klant de koopwaar ontvangt, moet hij zich identificeren en kan
hij achteraf niet beweren dat hij de koopwaar niet ontvangen heeft.
De voorzitter van de workshop zegt dat er op het vlak van identificatie regelgevende werkzaamheden aan de gang zijn. De omzetting neemt te veel tijd in beslag,
meer bepaald in België, wat economische kosten met zich meebrengt. De wijziging
van business model is een belangrijk vraagstuk. De laatst ontwikkelde business
modellen zijn niet-Europees, wat de vraag inzake innoveringsvermogen oproept.
Op het gebied van auteursrechten betreurt een deelnemer dat toegangproviders en
hosters worden ontheven van hun aansprakelijkheid in geval van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van de spelers op de digitale markt
moeten worden verduidelijkt (bijvoorbeeld ten aanzien van het gedrag van een normaal handelende persoon). Volgens een andere deelnemer lijken sommige kwesties
te worden verwaarloosd, bijvoorbeeld de identificatie van een gemeenschappelijk
repertorium of de vraagstukken inzake auteursrechten. Het contract voor een collectieve licentie blijft ingewikkeld en de blokkering van het gebruik van bepaalde
soorten muziek (economische blokkering) blijft een grijze zone. Het zou goed zijn
richtsnoeren of precieze termijnen in te voeren. De voorzitter van de workshop preciseert dat het werkterrein op het gebied van auteursrechten afgebakend is (vb. verweesde werken), maar dat de lidstaten keuzes moeten maken.
Een deelnemer stelt vast dat er vandaag geen pan-Europese telecommunicatiediensten bestaan. De interne online markt heeft nochtans nood aan een interne
markt van telecommunicatiediensten, met andere woorden aan een harmonisatie van de regelgeving. De voorzitter van de workshop erkent dat de telecommunicatiemarkt momenteel beperkt blijft tot een naast elkaar bestaan van nationale markten. Voor een andere deelnemer is de Europese regelgeving inzake
telecommunicatie daarentegen heel uitgebreid, wat leidt tot een verstoord evenwicht, tot een overreglementering van sommige sectoren en soms tot een systeem met verschillende snelheden. Dit is het geval voor roaming, waarvoor men
de tarieven wil laten dalen met de aanneming van een ad hoc regulering. Er moet
enkel gereguleerd worden als dit nodig blijkt.

2. In welk domein presteert België goed, in welk
domein moet ons land zich verbeteren?
Voor AGORIA blijft de overbescherming van de consument op regelgevend vlak
weinig bindend. Belgische consumenten kunnen hun rechten moeilijk laten gelden ten aanzien van een buitenlandse producent. Er moet dus worden nagedacht
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over de verplichtingen en de consumenten moeten beter geïnformeerd worden zodat zij hun rechten beter kunnen doen gelden. Alvorens te reglementeren moet
er waarde gecreëerd worden. In sommige sectoren is online handel een succes
(online muziek, banksector, reissector), maar er zijn grenzen aan wat mensen
online wensen te kopen, afhankelijk van hun keuze. De Europese systemen voor
elektronische facturatie moeten worden aangemoedigd, want de meeste klanten
zijn Europeanen. De elektronische factuur zou kunnen zorgen voor rijkdom door
nieuwe markten te ontwikkelen. In dat verband verheugt een deelnemer zich over
de recente mededeling van de Europese Commissie over guidelines, wat zal zorgen voor een homogenere omzetting. Deze deelnemer beklemtoont de te leveren
inspanningen op het terrein om ondernemingen te sensibiliseren.
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Een deelnemer vindt dat België op het gebied van e-commerce voorloper is met
de wet van 6 april 2010 over marktpraktijken. Wat online facturatie betreft, zijn
vele ondernemingen kmo’s die het risico niet gaan lopen dat de factuur wordt
verworpen, wat dan weer een vertrouwensprobleem stelt. Voor AGORIA moet het
consumentenvertrouwen worden versterkt. De consument moet kunnen kiezen
waar hij koopt in plaats van enkel te spreken in termen van regelgeving. Volgens
een andere deelnemer moet de doorzichtigheid en het vertrouwen worden bevorderd door de bestaande wetgevingen strikter na te leven. Hoewel de e-commerce-richtlijn oplegt dat sites een bepaalde hoeveelheid aan informatie moeten
verstrekken, is meer dan 90 % in België op dat vlak niet in orde.

3. Welke inspanningen moeten nog worden geleverd,
in welke sector moet de Commissie zich meer
investeren?
Een deelnemer betreurt de versnippering van bevoegdheden. Niemand is verantwoordelijk voor een volledig vraagstuk. Op Belgisch niveau kunnen de gefedereerde entiteiten geen afstand nemen van deze problematiek. Een entiteit als
de Commissie moet dus het probleem in zijn geheel aanpakken. Een deelnemer steunt de oprichting van een federale autoriteit voor alles wat e-commerce
aangaat. Deze autoriteit zou een geruststellende rol kunnen spelen voor de
verkoper en de consument. Volgens de voorzitter van de workshop houdt de
oprichting van een Europese autoriteit in dat die in staat is toe te zien op de
naleving van de normen. Een deelnemer stelt voor e-commerce in het fysieke
handelsverkeer te integreren en de kwestie niet apart te behandelen. Het vertrouwen in merken en de vestiging in België en in het buitenland moeten gestimuleerd worden. De “Single Payment Button” kan een oplossing zijn om online
betalingen te vergemakkelijken. Fortis en KBC zouden al over zo een systeem
beschikken.
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Een deelnemer onderstreept de perspectieven van Alternative Dispute Resolution
(ADR) op het vlak van grensoverschrijdende handel. In België bestaan er verschillende
ADR-schema’s, ook voor de telecommunicatiesector, maar in het buitenland is dit niet
noodzakelijk het geval. De vertegenwoordiger van de FCCU kaart de kwestie aan van
de richtlijn over het achterhouden van informatie en de identificatie van de gebruikers.
Als gevolg van de vertraging in de overgang naar IPv6 wordt gebruik gemaakt van
tussentechnologieën of van de verstrekking van gedeelde IPv4-adressen. De richtlijn
betreffende de achterhouding van gegevens moet worden aangepast zodat de ISP’s de
bij wet geëiste informatie kunnen bewaren om gebruikers te identificeren.

Conclusies
Alvorens te reglementeren moeten er een aantal acties worden ondernomen. Dit houdt
vooral in dat er waarde moet worden gecreëerd, met andere woorden dat het innovatievermogen moet worden versterkt (nieuwe business-ideeën ontstaan vaak buiten
Europa), dat er nieuwe markten moeten worden gevonden en het aanbod aan inhoud
moet worden gestimuleerd. In dat verband zijn er twee markten bijzonder interessant: die van de elektronische facturatie waar enorm veel behoefte aan is, en die van
de commercialisering van overheidsgegevens die momenteel onderbenut wordt. De
tweede uitdaging houdt een versterking van het consumenten- en kmo-vertrouwen
in. Er moet een gunstig groeipatroon worden gecreëerd om gebruikers aan te zetten tot online aankopen. Hoewel België goed geplaatst is op het vlak van gebruik en
aansluiting, zijn de cijfers betreffende de elektronische handel relatief. Een oplossing
zou erin kunnen bestaan elektronische handel niet als een specifieke markt te beschouwen, maar hem meer systematisch te analyseren als een ander geheel van de
economie, bijvoorbeeld op fiscaal vlak, wat het merkimago van ondernemingen en de
SEPA betreft. Een andere interessante reflectie betreft de verandering van businessmodel, namelijk van een op verkoop gebaseerd model naar een model gebaseerd op
specifieke online aankoopgewoonten.
In België bestaan er systemen voor alternatieve geschillenbeslechting, wat bijdraagt
tot het consumentenvertrouwen. De informatie die door de sitehouders moet worden verstrekt moet in ieder geval toegankelijk blijven. Als de regelgevingen zijn opgesteld, rijst het probleem van de uitvoering ervan. België wordt geconfronteerd met
een structureel uitvoeringsprobleem dat niet beperkt blijft tot telecommunicatie. De
inspanningen op het vlak van sensibilisering moeten worden uitgebreid (het systeem
voor elektronische facturatie blijft bijvoorbeeld miskend). Online consumenten moeten worden ingelicht over hun rechten. Het “Single Payment Button”-project moet
worden aangemoedigd, de noodzaak van een echte interne telecommunicatiemarkt
moet worden onderzocht (op Europees niveau is er een studie aan de gang) en online
identificatie moet worden ontwikkeld.
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Workshop “Digitale inclusie”
Inleiding
De digitale kloof heeft twee dimensies: een materiële enerzijds en een intellectuele en
sociale anderzijds. Het inclusiebeleid heeft als doel de digitale kloof te dichten onder
meer om het risico op uitsluiting te vermijden alsook om de economische prestaties,
de tewerkstellingsmogelijkheden en de sociale samenhang te verbeteren.
Zowel op Europees als op nationaal vlak hebben de overheden kwantitatieve doelstellingen vastgelegd waarmee de digitale kloof en dus ook de efficiëntie van de getroffen
maatregelen gemeten kan worden.
Sinds 2005 beschikt België over een Nationaal Actieplan ter bestrijding van de digitale
kloof6. De eerste fase hiervan werd reeds geëvalueerd7. De tweede fase (2011-2015)
wordt momenteel uitgewerkt.

@ Yuri Arcurs - Fotolia.com
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De discussie aan de rondetafel werd in de eerste plaats gehouden om de adequatie
tussen het nationale plan en de op Europees niveau geïdentificeerde doelstellingen
(Digitale Agenda, pijler 68) te evalueren.
6

http://mi-is.be/sites/default/files/doc/Fracture_numerique_Plan_National_FR.pdf

7

http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/miis2010-02_final_fr.pdf

8

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf
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De 3 volgende vragen werden als leidraad voor de discussie gebruikt:
1. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaan we in de goede richting?
2. Wat zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de Digitale Agenda te halen?
3. Welke acties moet België ondernemen?

1. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaan we in de
goede richting?
Op basis van het verslag betreffende de evaluatie van de eerste fase van het Nationaal
Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof (het nationaal plan) kan deze vraag positief beantwoord worden. Er blijkt een brede consensus te zijn onder de deelnemers.
Niettemin lijkt de doelstelling voor 2015 (het percentage Belgen dat het internet nog
nooit gebruikt heeft tot 10 % terugbrengen) te ambitieus, of zelfs utopisch. België telt
ongeveer 10 % analfabeten (analfabetisme remt het gebruik van de nieuwe technologieën af9). Om deze doelstelling te halen, moet heel de Belgische bevolking, met uitzondering van de analfabeten, “online” zijn. Maar er moet immers rekening gehouden
worden met zij die weigeren het internet te gebruiken en de “proxy-gebruikers”.
Verder werd de dubbelzinnige aard van internationale vergelijkingen onderstreept. De
resultaten worden namelijk beïnvloed door de demografische structuur van de verschillende landen en meer bepaald door het gewicht van de ouderen (in Ierland is de bevolking bijvoorbeeld vrij jong in tegenstelling tot België waar de bevolking veroudert).
Wat de digitale competenties (e-skills) daarentegen betreft, moet er een onderscheid
gemaakt worden tussen de situatie van de professionals (IT practitioners) en van de
gebruikers (IT users). Terwijl deze tweede groep een respectabele score behaalt op
EU-niveau10, is dit niet het geval bij de practitioners. De getroffen maatregelen om het
aanbod in deze sector te verhogen hebben nog geen positieve resultaten opgeleverd.
Het onevenwicht tussen vraag en aanbod blijft aanzienlijk.

2. Wat zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de
Digitale Agenda te halen?
De eerste fase van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof identificeerde meerdere doelgroepen tot wie de overheidsactie gericht moest worden.
9

Hoewel bepaalde studies aangetoond hebben dat er onder de meest geletterde mensen personen
zijn die geen ICT gebruiken. Omgekeerd zijn sommige ongeletterden frequente ICT-gebruikers.

10 Evaluation of the Implementation of the Communication of the European Commission on “e-Skills for
the 21st Century” (Empirica).
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Hoewel de onderzoekers verschillende benaderingen voorstelden in het kader van de
evaluatie van het nationale plan11, waren de deelnemers bijzonder geïnteresseerd in
de volgende doelgroepen: senioren, vrouwen en gehandicapten.
Het gebruik van de nieuwe technologieën gaat voor senioren zonder enige twijfel gepaard met heel wat inclusiepotentieel (in termen van emancipatie of sociale banden,
bijvoorbeeld), maar het niet gebruiken van ICT is daarom geen uitsluitingsfactor. Dit
gezegd zijnde, het gebruik van NICT door senioren stelt ons voor specifieke vragen,
onder meer in verband met het aanpassen van de technologieën (grootte van de toetsen, bijvoorbeeld) in geval van fysieke of sensomotorische beperkingen.
Door aan de (basis)behoeften van senioren te voldoen, kunnen ze naar NICT geloodst
worden. Toepassingen zoals skype of facebook brengen ouderen dichter bij hun familie (kinderen, kleinkinderen, …) en zorgen ervoor dat ze tegelijkertijd wennen aan deze
tool dat later gebruikt kan worden voor andere noden (bijvoorbeeld contact met de
huisdokter in het kader van de ontwikkeling van e-health).
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Aangaande vrouwen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de “gender
gap” en het gebruik van internet en de nieuwe technologieën.
Betreffende het gebruik van internet, is het onevenwicht tussen man en vrouw aanzienlijk verminderd (in sommige segmenten surfen meisjes zelfs meer dan jongens).
Niettemin worden er nog steeds opmerkelijke verschillen vastgesteld wanneer de
diepgaandere criteria geanalyseerd worden: scholingsgraad, niveau van inkomen en
samenstelling van het gezin. Bijgevolg verdienen vrouwen met een laag inkomen en/
of met een lage scholingsgraad en vrouwen die aan het hoofd staan van een eeoudergezin (alle criteria zijn cumuleerbaar) een gericht beleid. Er is dus sprake van een
werkelijk gevaar van marginalisering. Dit risico moeten de beleidsmakers nu aanpakken.
Gender gap en schaarste: het genderprobleem stelt zich enkel wanneer men gelooft
dat, in termen van professionaliteit, het beroep (van informaticus) wat weg heeft van
de machtsverhoudingen in de maatschappij in het algemeen en in de onderneming
in het bijzonder (niemand stelt zich deze vraag bij het beroep kraanbestuurder bijvoorbeeld). Sommigen geloven trouwens dat er geen enkele reden is om vrouwen te
stigmatiseren.
Over de laatste tien jaar werd een constante daling vastgesteld van het aantal inschrijvingen van meisjes voor studierichtingen in verband met informaticaberoepen. Dit is
verloren potentieel12. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen deze
situatie en schaarste.
11 Recente studies spreken liever over kwetsbare personen of groepen, want de digitale kwetsbaarheid
van burgers is niet altijd te wijten aan sociaaleconomische factoren.
12

In Vlaanderen heeft een onderzoek uitgewezen dat het technisch secundair onderwijs (TSO) slechts
10 % meisjes telt.
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De schaarste zou niet te wijten zijn aan een hogere vraag, maar aan een tekort aan
wetenschappelijk aanbod. De exacte wetenschap lijkt de jongeren niet meer aan te
spreken. Deze evolutie is niet universeel (in Asië is dit bijvoorbeeld net andersom en
in nog andere landen is informatica een vrij vrouwelijk beroep), ook al wordt er een
gelijkaardige tendens vastgesteld in de meeste EU-landen. Dit gebrek aan interesse
kan (mede) verklaard worden door de banalisering van de digitale technologieën. De
interesse voor wetenschappelijke opleidingen moet dus (opnieuw) opgewekt worden.
Gehandicapten: mentaal gehandicapten genieten niet dezelfde aandacht als personen
met een andere handicap (visueel, bijvoorbeeld). Een deelnemer verzoekt de overheid
om meer aandacht aan deze groep te besteden, ook al erkent hij dat de nodige investering hoger en misschien economisch minder interessant is. Jongeren met een handicap hebben dubbel zoveel kans om uitgesloten te worden. Zij vormen zonder twijfel
ook een doelgroep. De inclusie van mensen met een handicap houdt ook verband met
sociale innovatie en vraagt om een nieuwe kijk op handicaps in het algemeen. Zo zouden bepaalde kenmerken van deze personen kunnen worden benut voor specifieke
taken.
Overigens speelt het onderwijs een hoofdrol in de ontwikkeling van een werkelijke digitale cultuur. Welke formule kan ervoor zorgen dat elke onderwijzer en kind over een
computer beschikt? Tot op heden hangt het niveau van uitrusting van de scholen nog
steeds te veel af van het dynamisme van de directie. Er is nog geen werkelijke digitale
cultuur aanwezig in alle instellingen (e-maturiteit van scholen is zeer disparaat).

3. Welke acties moet België ondernemen?
Rekening houdend met de definitie van e-inclusie (zeer brede definitie) zouden de acties niet alleen van sociale aard zijn. De digitalisering van de maatschappij wordt niet
gevoerd door de nationale of Europese overheden. Het gaat om een fenomeen dat de
overheid moet begeleiden.
Dit betekent dat de vragen omtrent e-inclusie niet voor iedereen (onder meer voor
jongeren en ouderen) op dezelfde manier gesteld moeten worden, de beleidslijnen
moeten integendeel doelgericht zijn. Niettemin dient er meer aandacht uit te gaan
naar de 5 % jongeren van minder dan 25 jaar die internet niet regelmatig gebruiken.
Voor hen is het risico om uitgesloten of zelfs gemarginaliseerd te worden wel degelijk
reëel.
Voor de doelgroepen (jongeren, senioren, gehandicapten, ...) moeten er vragen gesteld worden bij de opleiding van de personen die met hen in contact komen (zoals de
maatschappelijk assistenten en het medische personeel van rusthuizen). Zij moeten
zelf over voldoende digitale kennis beschikken om ze over te brengen.
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Deze vraag over de opleiding staat eveneens centraal in het onderwijs. Iedereen is het
er over het algemeen over eens dat het belangrijk is dat scholen over voldoende en
behoorlijk materiaal beschikken. Maar men moet zich er ook van vergewissen dat het
lerarenkorps voldoende opgeleid is om het te gebruiken.
Daarom moeten leraars een ICT- en ICTO-opleiding (communicatie- en informatietechnologie in het onderwijs) krijgen, zowel tijdens hun studies als gedurende hun
hele loopbaan.
De opleidingsprogramma’s van leerkrachten (voor en tijdens de loopbaan) maar ook
van de studenten (een vak informatica of projectbeheer in alle studierichtingen invoeren) moeten dus bekeken worden, rekening houdend met de nodige duur om veranderingen in het onderwijs te implementeren.
Zowel de programma’s als de uitrusting van scholen behoren tot een strategische
aangelegenheid dat een werkelijk politiek beleid en politieke wil vergt.
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Om het IT-beroep te bevorderen, zouden de overheid en de belanghebbenden op het
veld structurele (langetermijn-) maatregelen moeten overwegen eerder dan “one
shot” acties. Dankzij de continu kwalificerende opleiding (door aanpassing van de
competenties) kan de in de sector vastgestelde schaarste (ten minste gedeeltelijk)
worden verholpen. Er wordt namelijk vastgesteld dat de IT-opleidingscentra (gelegen
in verschillende regio van het land) niet minder inschrijvingen ontvangen, integendeel.
We moeten dus verder gaan in deze richting. Dit gezegd zijnde, is de vastgestelde
schaarste in België mede te wijten aan de werking van de arbeidsmarkt (veel in België
gevormde informatici trekken naar Luxemburg bijvoorbeeld). Ook op dit vlak dienen
oplossingen te worden gevonden. Momenteel maakt een ontwerp van cartografie (inventaris van de competenties in de sector) het voorwerp uit van besprekingen met het
kabinet van de minister voor Werkgelegenheid. Ten slotte dient het beroep in zijn geheel ook herzien te worden (business ICT analisten en project managers hebben niet
noodzakelijk voor informaticus gestudeerd).
Gehandicapten: deze kwestie vraagt om een multidimensionele aanpak. De deelnemers verzoeken de Commissie om af te stappen van de louter technische benadering waarbij e-inclusie van gehandicapten lange tijd bekeken werd vanuit het oogpunt
van de technische moeilijkheden (de technologie ten dienste van de handicap). In dit
opzicht werden er te vaak enorme budgetten geïnvesteerd in soms zeer dure oplossingen (die uiteindelijk technologieën zonder markt bleken te zijn aangezien noch het
inkomen van de personen, noch de nationale systemen voor sociale bescherming zich
deze konden veroorloven).
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Workshop “eGovernment”
Enkele beschouwingen van de voorzitter
De Digitale Agenda bevat een reeks acties inzake e-Government die de lidstaten ten
uitvoer moeten leggen. De heer Sven Forster verduidelijkt dat deze acties onder meer
interoperabiliteit en unieke contactpunten aanbelangen. Deze maatregelen worden
aangevuld door een “eGovernment actieplan (2010-2015)”, met als voornamelijk doel
de diensten van de overheid efficiënter te maken en interoperabiliteit te versterken.
De vier grote doelstellingen van dit plan zijn echter moeilijk meetbaar. Zo zou 50 %
van de burgers van de EU tegen 2015 online formulieren moeten gebruiken, terwijl dit
percentage in 2010 in ons land 45,3 % beliep.
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België werkt mee aan de LSP-projecten (Storck, Spocs, Peppol, Epsos, eCodex). De
specificiteit van de Belgische aanpak van e-government berust op back offices, met
het gebruik van authentieke bronnen, de naleving van het subsidiariteitsprincipe (elke
entiteit blijf verantwoordelijk voor haar deskundigheid) en de toekenning van een
unieke sleutel (elke burger of onderneming krijgt een nummer). Een andere bijzonderheid is dat de integratoren back offices op technisch niveau toegankelijk zullen
maken. Laatste specificiteit: België loopt voor op de Europese instellingen inzake eID
waarbij zowel de burgers als de ondernemingen worden beoogd. Ook al heeft België

slecht één Key Performance Indicator (KPI), er bestaan andere eGov-benchmarks. Uit
deze cijfers blijkt dat België in de top 20 van de Europese staten gerangschikt is, d.w.z.
boven het gemiddelde. Als inleiding voor het debat onderstreept de voorzitter van de
workshop dat de burgers en ondernemingen verschillende doelgroepen vormen omdat burgers zelden met de overheid handelen en alleen staan, terwijl ondernemingen regelmatig interacties hebben en eveneens een beroep op derden kunnen doen
(boekhoudkantoren, ondernemingsloketten, sociale secretariaten, enz.) om stappen
te ondernemen.

1. Wat zijn de uitdagingen?
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Een deelnemer geeft aan dat de elektronische identificatie veel potentieel heeft maar
nog steeds juridische vragen doet rijzen. De voorzitter van de workshop verduidelijkt
dat de toepassingen zichzelf niet ontwikkelen, maar dat de Commissie open source
codes ter beschikking van de Gemeenschap stelt. Eén van de deelnemers herinnert
eraan dat het gebruik van de eID betekent dat er gegevens worden opgeslagen, wat
een koninklijk besluit vergt. Een andere deelnemer preciseert dat inzake elektronische handtekening de “Digital Signing Service” ontwikkeld werd die compatibel is met
de internationale normen. Deze tools worden ter beschikking van de gebruikers gesteld maar mogen hen niet worden opgelegd.
Een deelnemer kaart de kwestie aan van bestaande plannen inzake open data in België
en betreurt het gebrek aan openheid met betrekking tot bepaalde ruwe gegevens die
niet beschikbaar zijn in sommige landen. Volgens de voorzitter van de workshop werd
er tijdens de voorafgaande week een open data website in België gelanceerd die bepaalde informatie omvat. Er bestaat geen wettelijke grondslag voor dergelijke initiatieven, met uitzondering van de PSI-richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie waarbij de definitie en reikwijdte van de gebruiksvergunningen nog steeds
besproken wordt.

2. In welk domein presteert België goed, in welk domein
moet ons land zich verbeteren?
Volgens een deelnemer moet de prioriteit uitgaan naar de toewijzing van authentieke bronnen. Naast het gebruik van het rijksregisternummer wordt er momenteel
aan andere projecten gewerkt betreffende bijvoorbeeld de belastingaangifte of het
stemsysteem. Het gebruik van authentieke bronnen moet verplicht worden zodat de
overheidsdiensten het eens kunnen worden met de bronnenbeheerders. In de fiscale context zou dit kunnen leiden tot een betere informatie-uitwisseling. Bijkomende
voordelen hebben betrekking op de werklast voor de overheidsdiensten en op de gerealiseerde besparingen. In Scandinavië werd dankzij deze besparingen de raadgeving
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aan de burgers verbeterd. De vertegenwoordiger van de FCUU herinnert eraan dat de
toegankelijkheid van authentieke bronnen veiligheidsproblemen met zich meebrengt.
Wanneer men gegevens openstelt, moet er worden nagedacht over het eventueel crimineel gebruik ervan. Het gebruik van deze data dient dus aan bepaalde voorwaarden
gekoppeld te worden.
Voor Child Focus is het van hoogst belang dat de coördinatie tussen de gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties in België versterkt wordt. Fedict of de
FOD Economie zouden voor deze taak in kunnen staan. De stichting Child Focus, die
door de Europese Commissie als het “safer internet center” van België aangeduid
werd en verzoeken ontvangt om aan het Europees Storck-project deel te nemen, heeft
hier te weinig informatie over. De vraag over de bevordering van de e-Government
programma’s voor kinderbescherming (“safer internet programme”) wordt eveneens
aangeroerd. Child Focus benadrukt dat de ontwikkeling van het project KidsID een
voortrekker is op wereldvlak. Dergelijke projecten hebben enorm veel potentieel. Met
de bevordering van KidsID zouden er aanvullende toepassingen ontwikkeld kunnen
worden. Volgens de voorzitter van de workshop is het moeilijk om alle nationale stakeholders, die trouwens in netwerken onderverdeeld zijn, samen te brengen.
Eén van de deelnemers merkt op dat het voorwerp van e-Government niet alleen de
inhoud, maar ook de interface is. Hij stelt echter vast dat de gemeentes en de federale
overheid een verschillende aanpak hebben. Zonder vast model is het moeilijk voor
de burger om informatie terug te vinden. De federale regering geeft geen richtlijnen
om dit dynamischer te maken, wat een gebrek aan toegankelijkheid tot informatie als
gevolg heeft. Eén van de deelnemers onderstreept het gebrek aan interesse van de
lokale autoriteiten en stelt voor om sensibiliseringsacties op het vlak van de gewesten
en lokale administraties te lanceren. Op lokaal niveau weten de burgers vaak niet dat
alle gevraagde informatie online staat. De voorzitter van de workshop is niettemin
van mening dat de ontwikkeling van een benchmark op het niveau van de Belgische
gemeentes op zich een positieve evolutie is.
Volgens de FCCU is het moeilijk om toegang te hebben tot e-Government-diensten.
Er zou bijvoorbeeld een “@ belgium.be” e-mailadres voor de autoriteiten aangemaakt
moeten worden dat voor iedereen toegankelijk is om met de burger te interageren of
om gecertificeerde aangetekende brieven door te sturen. Eén van de deelnemers is
van mening dat de producten vooral gemakkelijk in gebruik en aantrekkelijk moeten
zijn. Volgens de FCCU kan het geringe succes van de mobiele toepassingen verklaard
worden door de te hoge prijzen in vergelijking met andere landen. Een andere deelnemer meent dat deze toepassingen zonder meer deel uitmaken van e-Government en
dat het aan de overheid is om het gebruik van mobiele of vaste platformen te bevorderen. Tax-on-Web wordt bestempeld als de beste eID-verwezenlijking in België.
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3. Welke inspanningen moeten nog worden geleverd,
in welke sector moet de Commissie zich meer
investeren?
Er bestaan Europese projecten inzake e-Government-systemen en normalisatieprocedures. Overigens zouden bepaalde diensten een rol van sleuteldienst toegewezen
kunnen krijgen van de Commissie, zoals het bevolkingsregister en de akten van geboorte. De vertegenwoordiger van de Commissie verduidelijkt dat er nog andere projecten worden ontwikkeld in het kader van interregionale programma’s. Een deelnemer is van mening dat de overheid ook moet nadenken over de opslagcapaciteit en
dat ze moet rationaliseren. Er bestaan niet genoeg kosten-batenanalyses om vast te
stellen wat het project concreet heeft bijgebracht voor de burgers.
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Een deelnemer gelooft dat e-Government te vaak beperkt wordt tot het informatiseren van de overheid en niet genoeg bekeken wordt vanuit het oogpunt van de burger.
Hij stelt een gebrek aan kennis van de burgers vast. De burger moet dus opnieuw een
centrale plaats krijgen door meer betrokken te worden. Volgens de vertegenwoordiger
van de Commissie moet onderzocht worden hoe de burger geïnformeerd en geraadpleegd kan worden en hoe de werking van deze tools aan hem uitgelegd kan worden.
De FCCU meent dat de centralisering een element van het succes is. De voordelen
hiervan die de meeste burgers interesseren moeten aan hen voorgesteld worden. De
mensen die deze functies niet gebruiken mogen niettemin niet benadeeld worden.
Een andere deelnemer gelooft dat er meer aandacht moet worden besteed aan de
verwachtingen van de burger. Deze doelstelling zou gehaald kunnen worden door een
discussieplatform te lanceren.

Conclusies
De vooruitgang die België qua e-Government geboekt heeft, is nog niet genoeg gekend bij het grote publiek omdat deze problematiek een zaak voor experten blijft. De
recente vorderingen hebben betrekking op open data, de verwezenlijkingen op lokaal
niveau en het project KidsID, wereldleider in deze aangelegenheid. De uitdagingen
hebben betrekking op het gebrek aan coördinatie en governance in België. De voorgestelde oplossingen bestaan erin de elektronische handtekening overal te implementeren en de lokale, provinciale, regionale en federale niveaus opnieuw te dynamiseren
door duidelijke richtlijnen aan te nemen om met de burger te interageren. Deze vindt
niet overal dezelfde informatie terug of vindt deze moeilijk. Het zou nuttig zijn om een
contactpersoon aan te wijzen die informatie geeft over de Europese werkzaamheden
en projecten en over de green IT investeringen en het energiebeleid.
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Er moet meer aandacht uitgaan naar de burger, back office en ICT werden te veel in de
verf gezet. Zijn verwachtingen en behoeften moeten vanaf het ontwerp van een project
geanalyseerd worden om zo de verwachte winst te identificeren. Er moet meer gecommuniceerd en informatie uitgewisseld worden met de burger door hem te prikkelen,
dat wil zeggen door een voordeel aan het gebruik van een toepassing te koppelen. Er
moeten mobiele toepassingen ontwikkeld worden en de elektronische aangetekende
brief moet verwezenlijkt worden. De geformuleerde voorstellen hebben betrekking
op de aanmaak van een mailbox om met de burger te interageren alsook op de systematische berekening van het rendement op investeringen van projecten. Het gebruik
van het rijksregisternummer moet uitgebreid worden in het kader van de authentieke
bronnen waarvoor een unieke sleutel nodig is. Dit nummer wordt vandaag niet genoeg
gehanteerd naar aanleiding van wettelijke moeilijkheden.
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Workshop “Onderzoek en innovatie”
Exposés13
De workshop begint met het inleidende exposé van de voorzitter van de workshop, de
heer Patrick Lamot, gevolgd door het exposé van mevrouw Ingrid Reynaert, vertegenwoordigster van de federatie van de technologische industrie (Agoria), betreffende de
sleutelrol van ICT voor innovatie.

Exposé van de heer Patrick Lamot
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De voorzitter van de workshop stelt eerst en vooral de positieve spiraal voor volgens dewelke de ontwikkeling van netwerken en diensten elkaar zullen versterken.
Vervolgens lijst hij de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europese strategie 2020
op, waaronder de digitale strategie voor Europa. Voorts somt de spreker de vijf doelstellingen op, onder meer inzake O&O14 en innovatie, en legt hij de nadruk op een
fragment van de conclusies van de Raad die in 2010 onder Belgisch voorzitterschap
aangenomen werden. Nadat hij de acht actiepunten van de digitale strategie voor
Europa op een rij heeft gezet, ontwikkelt hij diverse punten met betrekking tot de pijler “Onderzoek en Innovatie”. Met behulp van een grafiek illustreert hij de achterstand
van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten inzake O&O-uitgaven voor ICT. Ten
slotte vermeldt hij de hoofdzakelijke aanbevelingen van de Digitale Agenda, geeft hij
cijfermateriaal en beschrijft hij diverse actuele en toekomstige programma’s inzake
O&O en innovatie. Hij beëindigt zijn exposé met een reeks voorlopige conclusies.
13 De voorstellingen die bij elk van deze exposés horen, zijn terug te vinden in de bijlage.
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14 Onderzoek & Ontwikkeling.
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Exposé van mevrouw Ingrid Reynaert
Na enkele cijfers betreffende de ICT-sector in België en Vlaanderen op een rijtje te
hebben gezet, wijst de spreekster op diverse verbanden tussen ICT en innovatie, zowel
in de ICT-sector zelf als in andere sectoren die ICT gebruiken. Ten slotte somt ze een
reeks acties van diverse aard op. Ze beëindigt haar exposé met een paar beschouwingen over de 2020-strategie.

Opmerkelijke punten
Enkele opmerkelijke punten uit de twee exposés:

• De EU-lidstaten worden verzocht hun jaarlijkse totale overheidsuitgaven voor
O&O op ICT-vlak van 5,5 miljard euro naar 11 miljard euro te verdubbelen (EUprogramma’s inbegrepen), opdat er met het multiplicatoreffect een vergelijkbare
stijging van de privé-uitgaven zou plaatsvinden, van 35 tot 70 miljard euro.
• Op Belgisch niveau werd het globale percentage van de O&O-uitgaven teruggebracht van 1,97 % in 2000 naar 1,96 % in 2009, een daling ten opzichte van de
Europese doelstelling van 3 %. Deze vermindering is vooral te wijten aan een
minder hoog aandeel in de privésector dat niet goedgemaakt werd door de lichte stijging van de overheidsuitgaven. Er moet opgemerkt worden dat er bij deze
cijfers geen rekening gehouden wordt met de Belgische fiscale O&O-uitgaven
(vrijstelling van 75 % van de bedrijfsvoorheffing van onderzoekers) die in 2010 op
497,7 miljoen euro geraamd werden. België heeft gevraagd om deze bedragen in
de berekening van de Europese doelstelling van 3 % op te nemen. Ten slotte zou
deze doelstelling (3 %) minstens behouden moeten worden in België.
• Van de Europese plannen waarin een beroep wordt gedaan op de publiek-private
samenwerking (PPS) zijn er volgens de Belgische federatie Agoria enkele bijzonder veelbelovend. Het gaat om de programma’s die in het kader passen van het
herlevingsplan met betrekking tot groene wagens, energie-efficiënte gebouwen,
fabrieken van de toekomst. Er bestaat ook een PPS ad hoc betreffende het internet van de toekomst.
• Er zijn talrijke samenwerkingsverbanden en hun governance is ingewikkeld: ze
moeten gerationaliseerd worden en de procedures moeten vereenvoudigd worden, voor de industrie, maar vooral voor de kmo’s en universiteiten. Er moet ook
een betere synergie met de structuurfondsen aangewend worden. Ten slotte
moet er intelligenter uitgegeven worden en dit zal waarschijnlijk via ICT gaan.
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• De meerwaarde van de Belgische ICT-sector bedraagt 13 miljard euro en het
aandeel van deze sector in het bbp komt overeen met ongeveer 4 % (4,7 % voor
het EU-gemiddelde). De ICT-sector telt rond de 1.300 ondernemingen met meer
dan 10 werknemers en stelt ongeveer 107.000 personen tewerk in ons land. De
O&O-uitgaven van de Belgische ICT-sector overschreden 900 miljoen euro in
2001 en zakten onder de grens van 700 miljoen euro in 2009.

Debat
De voorzitter van de workshop opent het debat en verzoekt de deelnemers om op de
volgende vragen te antwoorden:
1. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaan we in de goede richting?
2. Wat zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de digitale strategie te halen?
3. Welke acties moet België ondernemen?

Waarnemingen over het IPv6-protocol

32

Een deelnemer herinnert eraan dat de IPv6-norm reeds vastgelegd is. Daarom is de
spreker van mening dat er geen reden is om dit vanuit het oogpunt van onderzoek en
innovatie te bespreken. De overheid moet daarentegen aangemoedigd worden om tot
deze norm over te gaan. Het feit dat bepaalde grote operatoren niet in staat zijn om
vandaag de dag IPv6 aan te bieden, vormt een mededingingsprobleem voor België. De
voorzitter van de workshop is het hiermee eens en benadrukt dat dit punt behandeld
werd in de context van innovatie en mededinging.

Fiscale uitgaven en O&O-investeringen
Een deelnemer kaart het voorstel van België aan om de fiscale uitgaven in de O&Oinvesteringen op te nemen. Hij heeft zijn twijfels over deze procedure, vooral omdat dit
systeem niet werkt op het niveau van de Belgische universiteiten. Volgens het lid van
de PV ligt het probleem eerder op het niveau van de Commissie, want de meningen
over de rechtmatigheid van een dergelijk voorstel verschillen naargelang de DG’s. Hij
voegt eraan toe dat dit voorstel in het nationale hervormingsprogramma van België
staat. Deze fiscale aftrekposten vertalen zich in ontvangsten op het vlak van de boekhouding van de ondernemingen. Als deze niet in aanmerking worden genomen, worden de inspanningen die de Belgische openbare instantie aan onderzoek wijdt ietwat
beïnvloed.

Efficiëntie van de middelen versterken
De vertegenwoordiger van de Commissie verzoekt de deelnemers om de vraag over
de uitdagingen aan te kaarten. Een deelneemster onderstreept dat het belangrijk is
dat de bronnen zo goed mogelijk gebruikt worden zodat de samenwerking tussen
onderzoekers en ondernemingen verbeterd kan worden en ze noemt een reeks programma’s op die bedoeld zijn voor de grote ondernemingen maar ook voor de kmo’s.
Sommige Europese programma’s hebben succes, maar voor andere bestaat er een
verschil tussen de theorie van de modellen en de realiteit op het veld.
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Verschillende interventies van leden stellen elementen in het licht die de verschillen
betreffende de efficiëntie van de programma’s verklaren. Er kan in zekere mate concurrentie zijn tussen de programma’s, wat de ondernemingen verplicht een keuze te
maken. In andere gevallen varieert de efficiëntie naargelang het soort samenwerking.
Zo is het beheer ingewikkelder wanneer de lidstaten en/of regio’s tussenkomen aangezien de door de Commissie opgelegde regels dan nageleefd moeten worden. A contrario lijkt het samenwerkingsverbond tussen de Commissie en de industrie, zonder
deelname van de lidstaten makkelijker uitvoerbaar.
De discussie gaat daarna over de prestatie-indicators en de “spill over” effecten, en
meer bepaald over de eventuele verwezenlijkte vooruitgang. Er wordt vastgesteld dat
er geen vooruitgang is geboekt, in tegendeel.
De deelnemers zijn het erover eens dat de budgetten beter gebruikt moeten worden
en dat de ondernemingen aangemoedigd moeten worden om in onderzoek en innovatie te investeren.

Vragen over de maatregel van O&O-uitgaven
Meerdere deelnemers kaarten problemen aan in verband met de maatregel over de
O&O-uitgaven. Volgens een deelnemer kan de maatregel onderschat worden (gegeven voorbeeld: een kleine onderneming die actief is in het domein van toepassingen),
vooral in België waar de meeste ondernemingen van de ICT-sector kmo’s zijn. Een
andere deelnemer benadrukt dat de maatregel soms overschat kan worden wanneer
ondernemingen proberen hun uitgaven te laten toenemen wegens de fiscale aftrekbaarheid.
Hoe dan ook, de doelstelling van 3 % werd in 25 jaar nooit gehaald. Overigens gelooft
een deelnemer dat de vergelijking met de Verenigde Staten de cijfers vertekent aangezien de grote ICT-ondernemingen Amerikaans zijn. Een deelnemer stelt voor om
sub-indicatoren toe te voegen, zoals de O&O-uitgaven in universiteiten en openbare
onderzoeksinstellingen, of om deze uitgaven te meten in de tien of twintig grootste
ondernemingen die actief zijn in dit domein.
Elkeen erkent de moeilijkheid om deze indicator te meten maar niemand stelt voor
om afstand te doen van de doelstelling van 3 % die een goede leidraad blijft. Een deelnemer merkt op dat de Vlaamse overheid deze doelstelling in zijn beleidsnota heeft
opgenomen.
De voorzitter van de workshop besluit dat de inspanningen blijvend moeten zijn. Hij
stelt ook een zekere convergentie vast tussen de drie gewesten van het land om van
ICT een prioriteit inzake onderzoek en innovatie te maken, ook al heeft elk gewest zijn
specificiteit.
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Verspreiding van de resultaten van onderzoek en
commercialiseringsfase
Een deelnemer betreurt dat de resultaten van het onderzoek al te vaak slecht verspreid worden. Hij geeft een concreet voorbeeld in het medische domein. Hierdoor
rijst de vraag hoe de verspreiding van deze resultaten verbeterd kan worden. Een geformuleerde oplossing is het ter beschikking stellen van een budget.
Vervolgens wordt de commercialiseringsfase vermeld. Volgens een deelneemster
draait het niet enkel om het financiële aspect maar ook om het leveren van ondersteuning voor de communicatie tussen de entiteiten van de onderneming en de toekomstige klanten.
Een andere deelnemer gaat in op de projecten inzake “smart grids” die op Europees
niveau soms belangrijke ondernemingen omvatten. Hij meent dat de verspreiding van
dit soort projecten vanzelf zal gaan gezien de grootte ervan.
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Maatschappelijke uitdagingen
De voorzitter van de workshop geeft aan dat onderzoek kan helpen bij het aangaan
van maatschappelijke uitdagingen. Hierdoor kunnen de Europeanen bewust gemaakt
worden van het feit dat onderzoek de kwaliteit van hun bestaan verbetert en zowel de
economie en werkgelegenheid ontwikkelt, misschien zelfs door bepaalde overheidsuitgaven te beperken.

Samenvatting en conclusie
Hebben wij vooruitgang geboekt? Gaan wij de goede kant op? De deelnemers hebben eerst en vooral de nadruk gelegd op de moeilijkheid om vooruitgang te meten, in
het bijzonder wat betreft de zeer kleine ondernemingen. Vervolgens werd een teruggang vastgesteld t.o.v. de globale doelstelling van 3 %. Bovendien is een deelnemer
terughoudend wat betreft het Belgisch voorstel om fiscale uitgaven van onderzoekers
in te sluiten in deze statistieken. In de privésector werd eveneens een achteruitgang
vastgesteld zowel op Belgisch als op Europees niveau van de O&O-uitgaven t.o.v. de
doelstelling van 2 %. De vergelijking met de Verenigde Staten is ook niet evenwichtig
omdat de grootste ondernemingen van de ICT-sector daar gevestigd zijn. Ten slotte
werden problemen in verband met de indicatoren op de voorgrond geplaatst (de laatste gepubliceerde cijfers dateren van 2007, output-indicatoren zijn ook nodig).
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Welke zijn de uitdagingen om de doelstellingen van de digitale strategie te bereiken?
Het belang van een betere samenwerking tussen de industrie en de universiteitswereld werd opnieuw aangehaald. Op het vlak van governance verlopen de partnerschappen min of meer goed volgens hun type eigenschap. Mededingingsproblemen met andere hulpdiensten voor de industrie werden eveneens opgemerkt. Men wenst ook een
toenemende garantie voor de privésector zodat hij zijn werknemers kan behouden
bij het ontvangen van steun inzake onderzoek. Het partnerschap “De toekomst van
het Internet” werd als een interessant voorbeeld aangehaald van een publiek-private
partnerschap.
Wat zijn de te ondernemen acties in België? Een akkoord werd behaald over het belang van een vereenvoudiging van de regels. Een betere verspreiding van de resultaten
van de door de nationale of Europese publieke fondsen gefinancierde onderzoeken
kwam ook ter sprake. Bovendien werd het verband met de maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing van de bevolking, Green IT) aangehaald. Het onderzoek kan de levenskwaliteit van de Europeanen nog verbeteren, draagt bij tot de economische ontwikkeling en tot de werkgelegenheid en kan ten slotte soms publieke uitgaven doen dalen.
Conclusie. Het gewestelijk beleid en het federaal beleid inzake fiscaliteit stemmen
ongeveer overeen. Elk gewest heeft inderdaad zijn eigen specificiteit in het kader van
de industriële politieke doelstellingen, maar de drie gewesten hebben allen van ICT
één van hun prioriteiten gemaakt. Ten slotte werd er besloten dat een betere investering in onderzoek en innovatie gepaard gaat met een investering in ICT. Er werd ook
aan herinnerd dat ICT in alle sectoren aanwezig is. Daarom zou men een programma
moeten behouden dat in alle sectoren toegepast kan worden.
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Workshop “Green IT”
De voorzitter wijst op de doelstellingen van de Digitale Agenda inzake Green IT:
De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen met
minstens 20 % te verminderen in vergelijking met het niveau van 1990 en om zijn
energie-efficiëntie met 20 % te verhogen. De ICT spelen hierin een belangrijke rol.
De Digitale Agenda voorziet zo in een reeks acties om enerzijds de impact op het milieu in verband met het vervaardigings-, leverings-, gebruiks- en eliminatieproces
van ICT te verminderen (Green for IT) en anderzijds om ICT aan te wenden om aan
energie-efficiëntie in de gebouwen, het vervoer en de energiedistributie te winnen (IT
for Green).
De lidstaten werden verzocht om twee acties te ondernemen om deze doelstellingen
te halen:

@ olly - Fotolia.com
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a) Eerst en vooral wordt aan de lidstaten gevraagd om tot een akkoord te komen betreffende bijkomende functionaliteiten voor smart meters.
Bepaalde standaarden zouden geharmoniseerde oplossingen voor bijkomende functionaliteiten in een interoperabel kader moeten omvatten en zouden volledige interoperabiliteit op het niveau van de meetsite mogelijk moeten maken. In 2010 moesten de
normalisatie-instellingen Europese normen voor de communicatiefuncties overma-

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

ken en in 2011, geharmoniseerde oplossingen betreffende de bijkomende functionaliteiten. De eerste resultaten inzake normalisatie worden eind 2012 verwacht.
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat smartmeters worden ingevoerd. Deze invoering kan niettemin afhangen van een economische evaluatie op lange termijn van alle
kosten en baten voor de markt en voor de consument ofwel van een onderzoek dat
bepaalt welk smartmeter-model economisch rationeler en minder duur is en wanneer dit ingevoerd kan worden.
De lidstaten moeten vóór 3 september 2012 een verslag betreffende smartmeters aan
de Commissie overmaken, waarin de volgende elementen worden behandeld:
• een kosten-baten analyse van smartmeters,
• de functionaliteiten van het/de gekozen model(len),
• de kalender van de invoering ervan.
In het Belgisch institutioneel kader zijn de gas- en elektriciteitsmeters een federale
competentie (bijvoorbeeld metrologie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
bescherming/veiligheid van de consument). De installatie ervan gebeurt op het niveau
van de distributie en valt daarentegen onder de bevoegdheid van de gewesten en hun
modaliteiten.
b) De tweede aan de lidstaten gerichte actie bestaat erin om in alle overheidsopdrachten inzake verlichtingsinstallaties de specificaties betreffende de totaalkost van de
levensduur op te nemen in plaats van enkel de initiële aankoopkosten van de installaties.

1. Wat zijn de uitdagingen?
1) Organiseren van de raadpleging over smartmeters:
België moet slechts één evaluatierapport inzake bijkomende functionaliteiten voor
smartmeters aan de Europese Commissie overmaken, vóór 3 september 2012. Daarna
wordt er een raadpleging georganiseerd in het kader van ENOVER, de cel Energie
Overleg Staat-Gewesten, teneinde een gemeenschappelijke aanpak te bepalen voor
de opstelling van dit rapport, gebaseerd op de standpunten van de gewesten hieromtrent en rekening houdend met de institutionele bevoegdheden.
2) Ervoor zorgen dat de diverse overheden, zowel de federale, communautaire, regionale of lokale, tegen 2012 bij het afsluiten van overheidsopdrachten inzake verlichtingsinstallaties voorschriften in hun bestekken opnemen die de inschrijvers ertoe
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verplichten om niet alleen de initiële aankoopkosten van de installaties op te geven,
maar ook de totaalkost van de levensduur ervan.

2. Hebben we vooruitgang geboekt?
Tijdens de voorstelling van de voormiddag werd de afwezigheid van relevante cijfers
opgemerkt. Al wat geweten is, is dat er in België 52.500 smart meters geïnstalleerd
zouden worden, hoofdzakelijk in Vlaanderen. Uit deze cijfers kan niet worden opgemaakt dat de doelstelling om 80 % van de bevolking uit te rusten met smartmeters in
2020 gehaald kan worden.
De deelnemers van de workshop hebben de nadruk gelegd op de noodzaak om ook
normen inzake urbanisme, overheidsopdrachten, etc. vast te leggen.
Er zouden eveneens fiscale stimulansen moeten worden ingevoerd om de ontwikkeling van nieuwe, minder vervuilende technologieën te bevorderen.
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De afwezigheid van een platform dat alle Belgische stakeholders verzamelt en van
een sensibilisering van de ICT-sector werd bestempeld als een rem op de verwezenlijking van deze doelstelling. De deelnemers geloven dat de Commissie een grote sensibiliseringscampagne naar de kmo’s toe zou moeten lanceren.
Voorts hebben sommige deelnemers benadrukt dat het onderzoek om de impact van
producten op het milieu te verminderen vaak zeer prijzig zijn (bijvoorbeeld groene wagens). Andere hebben opgemerkt dat de aanmaak van sommige weinig energieverslindende producten wel zeer energieverslindend is…
De vraag betreffende de energievoorziening is eveneens van belang. Daarom moeten er meer elektrische oplaadpunten worden geïnstalleerd. Sommige willen dat de
Europese Unie de elektrische sector rationaliseert.

3. Gaan we in de goede richting?
Het is moeilijk om een globaal zicht te hebben op de Belgische verwezenlijkingen in
deze aangelegenheid. Het lijkt of we in de goede richting gaan, maar duidelijk niet snel
genoeg.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Annexe 1 - Accès à l'internet haut et très
Bijlagen
haut débit

Bijlage 1: Toegang tot snel en ultrasnel internet
4

Key Performance Targets

Rondetafel over de Digitale
Agenda voor Europa
Atelier 1
Snelle en ultrasnelle toegang
tot het Internet
Brussel, 11 oktober 2011

Basisbreedband voor
alle Europeanen

2013

Toegang tot sneller
internet (30 Mbps of
meer) voor alle
Europeanen

2020

Internetverbinding van
meer dan 100 Mbps
voor minstens 50 %
van de Europese
huishoudens

2020

http://economie.fgov.be

Agenda numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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Doelstellingen van de rondetafel inzake Digitale Agenda
Hoe deze ambitieuze streefcijfers halen ?
Bijdragen

Een mix van technologieën gericht op twee parallelle doelstellingen:

Toekomstige
beleidslijnen

Leren
kennen

Debatteren
Voorstellen
Digitale Strategie

1.

Zorgen voor universeel gebruik van steeds snellere
breedbandverbindingen : een breedbanddekking van 100 %
(combinatie van vast en draadloos) met internetsnelheden die
geleidelijk oplopen tot 30 Mbps en meer

2.

Bevordering van toegangsnetwerken van de volgende generatie
(NGA-netwerken) : de installatie en het gebruik van
toegangsnetwerken van de volgende generatie, met het oog op
ultrasnelle internetverbindingen van meer dan 100 Mbps

Digitale Strategie
Europa

Stake
holders

bron: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011

Digitale Agenda voor Europa

http://economie.fgov.be

Agenda numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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4°Pijler : Snelle en ultrasnelle toegang tot het In ternet
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Digital Agenda Scoreboard 2011
% of the gap between EU27 and Max or Min observed values

“Zeer snel internet is
een voorwaarde voor
krachtige economische
groei, werkgelegenheid,
welvaart en
gegarandeerde toegang
van de burger tot
inhoud en diensten”

Fixed broadband penetration

37%

New entrants' share in fixed broadband lines
DSL lines share in fixed broadband

-10%
-48%

Total fixed broadband coverage

100%

Rural fixed broadband coverage

100%

Mobile broadband penetration-87%
Households with a broadband connection
Enterprises with a fixed broadband connection
3G coverage

33%
49%
80%

Source : European Commission, Digital Agenda Scoreboard 2011

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Fixed broadband lines by very-high speed, July 2010
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Vragen ?

50,0%
45,0%

1. Zijn we erop vooruit gegaan ? Gaan
we in de goede richting ?
2. Wat zijn de uitdagingen om de
objectieven van de Digitale Agenda te
bereiken ?
3. Welke acties dienen ondernomen te
worden in België ?

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
CZ

EE

EL

CY

LV

IT

MT

ES

IE

SI

PL

DK

UK

DE

FI

30 Mbps and above and below 100 Mbps

LU

EU

NL

PT

SK

SE

BG

LT

BE

RO

100 Mbps and above

Source : European Commission, Broadband access in the EU, situation at 1 July 2010 (FR, HU et AT not available)

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011
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Acties op Europees niveau
Action 42: Adopt an EU broadband communication

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 43: Funding for high-speed broadband

31/12/2014

On track

Action 44: European Spectrum Policy Programme

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 45: Foster the deployment of NGA networks

31/12/2010

Completed

Aangenomen
september 2010

Action 46: Member States to develop national broadband
plans

31/12/2012

On track

Action 47: Member States to facilitate broadband
investment

31/12/2015

On track

Action 48: Use structural funds to finance the roll-out of
high-speed networks

31/12/2013

On track

Source : Commission européenne, Overview of progress on the 101 Digital Agenda actions

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011

Digitale Agenda voor Europa
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Acties op nationaal niveau
De lidstaten dienen:
1. Tegen 2012 nationale breedbandplannen te ontwikkelen en ten
uitvoer te leggen die voldoen aan de in de Europa 2020-strategie
vastgestelde streefcijfers.
2. Maatregelen, inclusief wetsbepalingen, vast te stellen ter
bevordering van investeringen in breedband.
3. Ten volle gebruik te maken van de structuurfondsen en de
plattelandsontwikkelingsfondsen die reeds zijn geoormerkt voor
investeringen in ICT-infrastructuur en ICT-diensten;
4. De NGA-aanbeveling ten uitvoer te leggen, alsmede uitvoering te
geven aan het Europese programma op het gebied van
spectrumbeleid
bron: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Annexe 2 - Marché numérique unique

Bijlage 2: Digitale Interne Markt
Note: the positions expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily
represent the views of the Commission
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Digital Single Market
Table ronde sur l’Agenda numérique
pour l’Europe

 A single market for content, for services, for telecoms
 Stimulation of growth, the creation of jobs and enterprises,
e-business and e-commerce

Atelier 2 – Marché numérique unique

 Building of trust and confidence
of the consumers
Bruxelles, le 11 octobre 2011

 Businesses and consumers
will benefit
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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eBusiness
eCommerce
are not yet
reality
across
Europe

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

15

Further examples of stimulating action:


Rollout of broadband internet throughout all
Member States



Reduce differences between roaming and national
tariffs for mobile phone calls



Review the Directive on re-use of Public Sector
Information to unlock potential wealth of
government data

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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Overview of progress on the 101 Digital Agenda actions (first ten actions)
Action

Digital Agenda
deadline

Progress

Status

Completion date

Expected completion date

Pillar 1 - A vibrant digital single market
001 Key Action1a - Framework Directive on collective rights
management

31/12/2010

Delayed

002 Key Action1b - Directive on orphan works + stakeholders
dialogue on out-of print works

31/12/2010

Partially completed

003 Key Action1c - Review the Directive on Re-Use of Public
Sector Information

31/12/2012

On track

004 Wide stakeholder debate on further measures

31/12/2012

On track

005 Greenpaper online distribution of audiovisual works and other
creative content

31/12/2010

Completed

006 Review of the Directive on the enforcement of intellectual
property rights

31/12/2012

On track

007 Key Action 2 - Fix a date for migration to Single Euro
Payment Area (SEPA) & eInvoicing

31/12/2012

Completed

008 Key Action 3 - Revision of the eSignature Directive

31/12/2011

Risk of delay

009 Proposals on e-Commerce Directive

31/12/2011

On track

010 Member States - Implement key directives supporting the
digital single market

31/12/2015

On track

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Legislative proposal by the Commission scheduled for
first quarter of 2012.

Directive on orphan works adopted 24 May 2011.

Completion of stakeholder dialgoue on out-of-print
works expected second half of 2011.

Commission proposal planned for fourth quarter of
2011.

IPR strategy adopted 24 May 2011.

Digital Single Market:
For Businesses
 A coordinated spectrum policy
RSPP plan for mobile broadband

Green Paper (see action 5) in preparation of this
dialogue scheduled adopted 13 July 2011.

Green Paper adopted on 13 July 2011.

Legislative proposal scheduled for first half 2012.

Proposal for SEPA migration end-date adopted
16 December, Communication on e-Invoicing
adopted 2 December 2010.

Legislative proposal scheduled for first half 2012.
Coupled with eID following the Single Market Act.

 Single Euro Payment Area : 2011
facilitate mobile payments + e-invoicing
 E-signature directive – E-authentication : 2012
guarantee the identity of the consumer/trader

Action Plan on eCommerce planned for second half of
2011.

Stratégie numérique pour l’Europe

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe
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 Content : 2012
Collective Rights Management,
Facilitate pan-European licensing

Questions
 What are the most important challenges to
deliver the digital single market?

 Green Paper on audio-visual
Stakeholders’ dialogue

http://economie.fgov.be

20

 Optional European Contract Law instrument:
One regime for online business
throughout Europe

 What progress so far / What action should
be undertaken in Belgium to improve the
record?

 More online government services
accessible across borders

 How can Europe further contribute?

Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe
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More information and contributions online

Digital Single Market:
For Consumers
 More online government services
accessible across borders

ec.europa.eu/digital-agenda

 Revised Data Protection directive
to reinforce trust : 2012

blogs.ec.europa.eu/digital-agenda

 E-signature directive – E-Identification : 2012
guarantee the identity of the consumer/trader

@DigitalAgendaEU

DigitalAgenda
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe

19

 Alternative and Online Dispute Resolution: end
2011
easy, rapid and efficient way of solving cross
border disputes
 Consumer Rights Directive : Done
transparency and right of withdrawal in online
sales
 Code of EU online rights: 2012
information about your rights when being online
 Secure online access to your medical health
data, also across borders
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011
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Annexe 3 - Inclusion numérique

Bijlage 3: Digitale inclusie
25

E-skills : compétences numériques
“E-Skills should encompass a broad set of skills necessary in the
modern workplace. Successful innovation in ICT services requires
cross-disciplinary, cognitive and problem-solving skills as well as
an understanding of the fundamentals of business and
communication skills, including competence in foreign languages.
They should also be seen in the wider context of a core set of
competences equipping all European citizens for the knowledgebased economy and society. These key competences should be
provided in a lifelong learning context.”

Atelier 3
Inclusion numérique
Table ronde
L’Agenda numérique pour l’Europe

Communication sur « Des compétences numériques pour le 21e siècle : Stimuler la
compétitivité, la croissance et l’emploi », 2007.

Bruxelles, 11.10.2011
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Inclusion numérique
E-inclusion

Objectifs européens

 L’e-inclusion (ou inclusion numérique) « désigne l'ensemble des
politiques visant à mettre en place une Société de l’Information
inclusive et non exclusive. L’e-inclusion désigne donc les
manières de lutter contre la fracture numérique ».
(fr.wikipedia.org)
 e-Inclusion “means both inclusive ICT and the use of ICT to
achieve wider inclusion objectives. It focuses on participation of
all individuals and communities in all aspects of the information
society. e-Inclusion policy, therefore, aims at reducing gaps in ICT
usage and promoting the use of ICT to overcome exclusion, and
improve economic performance, employment opportunities,
quality of life, social participation and cohesion”.
(www.europa.eu)
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

2010
65 %

75 %

Personnes défavorisées utilisant internet au moins 1 fois par semaine

48 %

60 %

Personnes n’ayant jamais utilisé internet (baisse UE de 50% par rapport à 2009)

26 %

Position de la Belgique

15 %

2010

2015

Personnes utilisant internet au moins 1 fois par semaine

74,5 %

75 %

Personnes défavorisées utilisant internet au moins 1 fois par semaine

60,1 %

60 %

Personnes n’ayant jamais utilisé internet

17,6 %

15 %

Sources : Commission européenne, COM(2010) 245 final/2.
Digital Agenda Scoreboard 2011 (*).
(*) http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
http://economie.fgov.be

Stratégie numérique pour l’Europe
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Fracture numérique

2015

Personnes utilisant internet au moins 1 fois par semaine

27

Fracture numérique

 1er degré : dimension matérielle
« Elle renvoie à un déficit en termes d’équipement et
d’accès. »
 2e degré : dimension intellectuelle et sociale
« Elle renvoie au manque de maîtrise des compétences et
connaissances fondamentales pour l’usage des TIC et
l’exploitation de leurs contenus, ainsi que le manque de
ressources sociales pour développer des usages qui
permettent de négocier une position sociale valorisante. »

Personnes n’ayant jamais utilisé internet, 2005-2010
UE27

45%

43,2%
42,5%
38,7%
33,7%

BE

37,0%
32,8%

35%

28,5%

30,1%
26,5%

26,3%
20,3%

25%

17,6%

15%

(Préparation de la deuxième phase du Plan national de lutte contre la fracture numérique)
5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : Eurostat.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Cinq objectifs stratégiques proposés pour le futur Plan de lutte
contre la fracture numérique (deuxième phase 2011-2015)

Fracture numérique
Trois catégories de la population belge n’ayant jamais utilisé internet, 2010
70%

59%

60%
50%

36%

35%

40%
30%
20%
10%
0%

Seniors

Individus à faible
qualification

Personnes à faible
revenu

Source : Eurostat.
http://economie.fgov.be
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1. Promouvoir des technologies et services numériques
intégrateurs, en renforçant leur accessibilité et leur facilité
d’utilisation.
2. Mettre les technologies numériques au service du lien social, en
favorisant les projets qui visent la cohésion sociale avec le
support des technologies numériques.
3. Démocratiser l’appropriation de la culture numérique pour
favoriser la participation du plus grand nombre de citoyens aux
nouvelles formes de communications, d’expression et de
production numériques.
4. Promouvoir le déploiement des technologies numériques dans
une perspective de développement durable.
5. Anticiper l’évolution technologique ainsi que l’apparition de
nouveaux facteurs de vulnérabilité ou d’exclusion.
http://economie.fgov.be
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Emploi salarié dans le secteur des TIC
Nombre de personnes employées, 2010

Questions ?

(a)

1. Avons-nous progressé ?
Allons-nous dans le bon sens ?

(b)

2. Quels sont les défis pour atteindre les
objectifs de l’Agenda numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre
en Belgique ?

(c)

(a) Services informatiques
(b) Télécommunications
(c) Fabrication d’équipements informatiques et électroniques
Source : ONSS.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
Les Etats membres devraient :
1. Mettre en œuvre, d’ici à 2011, des politiques à long terme en
matière de compétence et de culture numériques et promouvoir
des incitations pertinentes pour les PME et les catégories
défavorisées.
2. Mettre en œuvre, d’ici à 2011, les dispositions relatives au
handicap du cadre réglementaire sur les télécommunications et
de la directive « Services de médias audiovisuels ».
3. Intégrer l’apprentissage en ligne dans les politiques nationales de
modernisation de l’enseignement et de la formation, notamment
dans les programmes, dans l’évaluation des acquis et dans le
développement professionnel des professeurs et des formateurs.

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
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Annexe 4 - e-Gouvernement

Bijlage 4: eGovernment
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
(2010 – 2020)
Action 3: Open up public data resources for re-use
Action 26: Member States to implement European Interoperability Framework
Action 83: Propose a Council and Parliament Decision on mutual recognition of
e-ID
Action 84: Support seamless cross-border eGovernment services in the single
market
Action 89: Member States to make eGovernment services fully interoperable
Action 90: Points of Single Contact should function as fully fledged eGovernment
centres
Action 91: Member States to agree a common list of key cross-border public
services

Atelier 1
e-Gouvernement
Table ronde sur l’Agenda
numérique pour l’Europe
Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Actions prévues dans l’eGovernement action plan
(2010 -2015)

Agenda

1. Empower citizens and businesses

 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

Priority 1.1: Services designed around users needs and Inclusive Services
Priority 1.2: Collaborative Production of Services
Priority 1.3: Re-use of Public Sector Information
Priority 1.4: Improvement of Transparency
Priority 1.5: Involvement of citizens and businesses in policy

2. Reinforce mobility in the Single Market

Priority 2.1: Seamless Services for Businesses
Priority 2.2: Personal Mobility
Priority 2.3: EU-wide implementation of cross-border services and new services

3. Enable efficiency and effectiveness

Priority 3.1: Improving Organisational Processes
Priority 3.2: Reduction of Administrative Burdens
Priority 3.3: Green Government

4. Create the necessary key enablers and pre-conditions to make things happen
Priority 4.1: Open Specifications and Interoperability
Priority 4.2: Key Enablers
Priority 4.3: Innovative eGovernment

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Objectifs prévus dans l’eGovernement action plan
(2010 -2015)

Agenda

1. By 2013, Member States will develop personalised online services,
including functions such as monitoring the progress of transactions with
public administrations.

 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

2. By 2015, a number of key cross-border services will be available on line:
• enabling entrepreneurs to set up and run a business anywhere in Europe
independently of their original location
• allowing citizens to study, work, reside and retire anywhere in the
European Union.
3. By 2015, 50% of EU citizens will have used eGovernment services, with
more than half of them returning filled in forms
4. By 2015, 80% of enterprises will have used eGovernment

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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KPI sur l’e-Gouvernment

Spécificités de l’approche e-gouvernement belge

Objectifs européens

2010

Source : Commission européenne, COM(2010) 245 final/2.

2015

Pourcentage de citoyens utilisant l’e-government

41 %

50 %

dont la moitié utilisant ces services en ligne
pour le renvoi de formulaires

21 %

25 %

Position de la Belgique

2010

Source : Digital Agenda Scoreboard 2011 (*).

2015

Pourcentage de citoyens utilisant l’e-government

45,3 %

50 %

dont la moitié utilisant ces services en ligne
pour le renvoi de formulaires

22,4 %

25 %

Brussel, 11.10.2011

– Sources Authentiques
– Subsidiarité
– Clé unique

 Intégrateurs
– Accès technique aux back-offices
– Contrôle d’accès, logging, audit trail

 Identity & Access Management

http://economie.fgov.be

Digitale Agenda voor Europa
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 Back-Office

– C2G : eID, KidsID, ID résidants étrangers
– B2G : mandats & délégations

(*) http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

http://economie.fgov.be
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Agenda
 Agenda numérique
 La Belgique
 Débat

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Benchmarks ?
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Participation de la Belgique dans les LSPs






Stork, Stork 2.0 (interoperability IAM)
SPOCS (single market for business)
PEPPOL (interoperability eProcurement)
epSOS (interoperability eHealth)
eCodex (interoperability eJustice)

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Agenda
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Questions génériques
1. Avons-nous progressé ?
Allons-nous dans le bon sens ?

 13h30 Début atelier e-Gouvernement
Débat

2. Quels sont les défis pour atteindre
les objectifs de l’Agenda numérique ?

 15h00 Plénière

3. Quelles sont les actions concrètes
à entreprendre en Belgique ?
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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L’e-gouvernement
 'Electronic Government' (or in short 'e-Government')
essentially refers to ‘The utilization of IT, ICTs, and
other web-based telecommunication technologies to
improve and/or enhance on the efficiency and
effectiveness of service delivery in the public sector.’
(Jeong, 2007).
 Question : quelle différence entre “e-gouvernement” et
“gouvernement” ?

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe

47

Nos clients : le citoyen et l’entreprise
 Le citoyen a peu d’interaction avec l’administration, il ne
connait pas ses arcanes et souhaite bénéficier du
meilleur support
 L’entreprise a des interactions répétées, s’appuie sur une
organisation, peut déléguer et souhaite “industrialiser”
ses interactions
 Question : comment mieux servir nos différents clients?

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Bijlage 5: Onderzoek en Innovatie
52

Conclusions du Conseil adoptées sous Présidence
belge (Conseil TTE du 3 décembre 2010)

Atelier 2

“Les initiatives phares – Stratégie numérique pour l’Europe – et –
Union de l’innovation – d’Europe 2020 appelées à s’enrichir
mutuellement”

Recherche & Innovation

Texte commun avec les conclusions du Conseil sur une Union de l’Innovation
(Conseil Compétitivité / Industrie et Recherche des 25 et 26 novembre 2010) :
« souligne qu’une stratégie européenne intégrée en matière d’innovation
nécessite la mise en place d’un marché numérique unique pleinement
opérationnel, dans l’intérêt des entreprises européennes, en particulier des
PME et des jeunes entreprises innovantes, ainsi que des consommateurs
européens »

Table ronde sur l’Agenda
numérique pour l’Europe
Bruxelles, 11.10.2011

http://economie.fgov.be
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Une stratégie numérique pour l’Europe
Stratégie Europe 2020 (mars 2010)

8 champs d’action :

7 Initiatives Phares

 Croissance intelligente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un marché unique numérique dynamique
Interopérabilité et normes
Confiance et sécurité
Accès rapide et ultrarapide à l’internet
Recherche et innovation
Favoriser la culture, les compétences et l’intégration
numériques
7. Des avantages dus aux TIC pour la société de l’UE
8. Aspects internationaux de la stratégie numérique

Une stratégie numérique pour l’Europe
Une Union de l’innovation
Jeunesse en mouvement

 Croissance durable
Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources
Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

 Croissance inclusive
Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois
Une plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Les objectifs d’Europe 2020
 1 Emploi
 2 Recherche-développement et innovation
Investissements (fonds publics et privés) de 3 % du PIB de
l’UE dans la recherche et l’innovation
 3 Changement climatique et énergie
 4 Education
 5 Pauvreté et exclusion sociale

Ligne directrice n° 4 : optimiser le soutien à la R&D et à l’innovation,
renforcer le triangle de la connaissance et libérer le potentiel de
l’économie numérique.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Recherche et Innovation
Applications dans tous les champs d’action (transversalité)










RSPP (Spectre) pour la R&D, Radio-cognitive developments
(essentiel pour la mise en œuvre du marché numérique
unique!);
Normes TIC (recherche pré-normative);
R&D pour la cyber-sécurité;
Réseaux d’accès internet ultra-rapides (Géant 2, Belnet);
Digitalisation des musées, des collections (culture numérique);
Grands défis sociétaux (e-santé, AAD, TIC verts…);
Accords de recherche internationaux, normes (interopérabilité)

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Actions prévues dans l’agenda numérique pour l’Europe
Partant du constat du retard considérable des dépenses UE par rapport à ses principaux
partenaires commerciaux (secteur TIC des EM = 40 % des budgets US), de la faiblesse et la
dispersion des efforts publics en R&D (5,5 milliards d’euros par an) ainsi que de la
fragmentation du marché pour l’innovation :
Total des dépenses consacrées à la R&D liée aux TIC, en milliards d’euros (2007)

58

2000

Objectifs européens

2009

2020

5500
35000
40500

11000
70000
81000

2000

2009

2020

1,97 %
1,45 %
0,52 %

1,96 %
1,32 %
0,62 %

3,0 %
2,0 %
1,0 %

(source : Agenda numérique pour l’Europe)

Augmentation des dépenses de R&D dans les
TIC (doublement)
Investissements publics (en millions d’euros)
Investissements privés (en millions d’euros)
Total (en millions d’euros)

100

Situation de la Belgique et objectifs PNR
(source : Innovation Union Competitiveness report 2011

80
60

Country profile – Belgium + NRP BE 2011)

40

Part des dépenses de R&D en % du PIB
dont la part des dépenses par le secteur privé
dont la part des dépenses par le secteur public

Source: Eurostat et IPTS-CCR

20
0

EU

USA

.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Brussel, 11.10.2011
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-

Nécessité de renforcer les infrastructures électroniques (NGA);
Développement de l’informatique en nuage, des PPP (internet du futur);
Développement des solutions ouvertes et interopérables (normes) pour
permettre une meilleure exploitation des TIC dans tous les secteurs;
Augmentation des investissements privés grâce aux marchés publics
pré-concurrentiels;
Meilleure utilisation des fonds structurels pour la R&I;
Maintien du taux de croissance des budgets TIC jusqu’à la fin du PC7;
Mise en commun des ressources des EM, partenariats axés sur la demande;
Accès léger et rapide aux fonds de l’UE en particulier pour les PME et les
jeunes chercheurs (simplification);
Soutien aux infrastructures de recherche communes et aux pôles d’innovation;
Développement de nouvelles générations de services et d’applications web;
Lancement de projets pilotes ambitieux dans les domaines d’intérêt général, à
financer par le PCI.

59

49

Dépenses fiscales belges de R&D (exonération de 75 % du
précompte professionnel des chercheurs)

 Les chiffres du tableau ne tiennent pas compte des
dépenses fiscales que BE souhaiterait y intégrer;
 Estimation 2010 = 497,7 millions d’euros;
 Prévisions 2020 (Bureau du Plan) : entre 825 et 945
millions d’euros, soit entre 0,16 et 0,18 % du PIB
2020; différence de près de 20% de l’objectif public!

.
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Dépenses R&D du secteur belge des TIC (1992-2009), en millions d'euros
1.000

 Les EM sont invités à doubler leurs dépenses
publiques annuelles totales en ce qui concerne la
R&D dans le domaine des TIC en passant de 5,5 à
11 milliards d’euros (programmes UE compris),
de manière à favoriser, par effet multiplicateur,
une hausse équivalente des dépenses privées
qui passeraient de 35 à 70 milliards d’euros.
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64

Huit défis

Contribution des TIC à la productivité de l’économie UE
 Etude Oxford Economics :
- Augmentation du PIB de l’UE de 760 milliards d’euros
(prévisions + 5 %) si niveaux TIC US d’ici 2020
- « Dividende TIC » = 1/3 du total de 20 à 25 % de retour sur
investissement
-

Secteur BE des TIC = 4 % du PIB
Moyenne UE = 4,7 %

http://economie.fgov.be
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Réseau diffus et fiable et infrastructures de service;
Systèmes cognitifs et robotique;
Des voies alternatives aux composants et systèmes;
Technologies pour le contenu numérique et les langues;
Les TIC pour la santé, bien vieillir, l’inclusion et la gouvernance;
Les TIC pour une économie sobre en carbone;
Les TIC pour l’Entreprise et la fabrication;
Les TIC pour l’apprentissage et l’accès aux ressources
culturelles

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Weight of the ICT sector in the economy of EU countries ICT value
added / GDP, current prices, 2008

Avenir des partenariats pour la recherche et l’innovation
-

Communication de la CE du 21 septembre 2011 et projet de
conclusions du Conseil à l’examen

-

Différents formats de partenariat (avec exemples)

-

Article 185 : AAD, Eurostars;
Article 187 (JTI’s) : Artemis, Eniac;
PPP plan de relance : Green Cars, Energy Efficient Buildings,
Factories of the Future;
PPP ad hoc : Internet of the Future;

Source : Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS), The 2011 Report on R&D in
ICT in the European Union.
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7ème programme-cadre de recherche et développement (PCRD)





Budget total (hors Euratom) 2007-2013 = 50,5 milliards d’euros
4 volets principaux : Coopération (32,4 milliards d’euros); Idées (CER);
Personnes (RH &Mobilité); Capacités (Infrastructures, PME...)
Coopération couvre 10 thèmes dont TIC = 9 milliards d’euros (28 %)
Appels à proposition publiés en juillet pour 1,2 milliards d’euros

Programme de travail 2012

2 actions transversales = technologies futures et émergentes
(FET) avec nouvelles routes pour les TIC du futur et actions de soutien
horizontales
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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 Programmation conjointe (JPI) : Cultural heritage,
Climate Change and Security, More years, Better
Lives…
 Communautés de la connaissance et de l’innovation
(KIC’s) : InnoEnergy, Climate Kic et ICT Labs;
 FET Flagship : Future ICT, Robot companions;
 EERA Joint Programmes : Smart Grids (+ EEI The
European Electricity Grid Initiative); Smart Cities (+
EEI Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative);
 European Innovation Partnerships : Active and
Healthy Ageing (pilote)
http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Perspectives Horizon 2020 (2014-2020)
 Budget proposé de 80 milliards d’euros (sans GMES et ITER
hors MFF);
 Fusion PCRD-PCI (lien R&I, aller + vite sur le marché);
 Intégration de l’EIT (Institut européen de l’innovation) et ses CCI
(KIC’s) pour le triangle de la connaissance (ex ICT Labs);
 Lignes directrices TIC






Nouvelle génération de composants et systèmes;
Nouvelle génération de calculs;
Internet du futur;
Technologies du contenu et gestion de l’information;
Interfaces avancées et robotique

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011

Stratégie numérique pour l’Europe

68

51

Conclusions provisoires
 Rapprochement recherche/innovation (Pdce BE);
 Partenariats nombreux et gouvernance complexe (rationaliser);
 Simplification des procédures = défi majeur (Pdce BE) pour
l’industrie, les PME et les universités;
 Meilleures synergies avec les fonds structurels;
 Objectif 3 % fondamental; maintenir (voire renforcer) les
mesures fiscales et augmenter la R&D TIC;
 Faiblesse des indicateurs existants (tableau de bord TIC);
 Attendre les propositions Horizon 2020 (30 novembre);
dépenser plus et mieux pour la R&D&I (TIC!) = défi majeur

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Questions ?
1. Avons-nous progressé ? Allons-nous
dans le bon sens ?
2. Quels sont les défis pour atteindre les
objectifs de la stratégie numérique ?
3. Quelles sont les actions à entreprendre
en Belgique ?

http://economie.fgov.be

Bruxelles, 11.10.2011
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Bijlage 6: Green IT
73

Lopende acties
Rondetafel over de Digitale Agenda
voor Europa

 Gemeenschappelijke meetmethodes uitwerken om
de impact te volgen

Atelier Groene ICT

 “Smart cities”: uitwisseling van ervaringen in de
verbetering van energie verbruik in steden

Brussel, 11 oktober 2011

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011
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Strategie Europa 2020

Discussie

 Slimme groei

 Welke zijn de belangrijkste uitdagingen ?

– Europese Digitale Agenda
– Innovatie-Unie
– Jeugd in beweging

 Wat kan er in België concreet gebeuren om nog
beter te doen ?

 Duurzame groei
– Efficiënt gebruik van hulpbronnen
– Industriebeleid in een tijd van globalisering

 Hoe kan Europa hiertoe bijdragen ?

 Inclusieve groei
– Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
– Europees platform tegen armoede
http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011
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Dubbele uitdaging
 De ICT sector “groener” maken; energie efficiënter
en met lagere CO2 uitstoot
– 2-4% van de CO2 emissies
– 8% van de electriciteits consumptie
– Verdubbeling tegen 2020

 Andere sectoren groener maken door ICT
ondersteuning (intelligente oplossingen,
sensibilisering)
– Geschatte impact -15%

http://economie.fgov.be

Brussel, 11.10.2011

Digitale Agenda voor Europa
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75

ICT
THE KEY DRIVER FOR INNOVATION

78

Extraction of Flemish innovative ICT companies
1a. Semiconductor: ONSemiconductor Belgium, Advanced Circuit
Boards, Jabil Circuit Belgium, Elprinta, More@Mere (Dekimo), Page
Electronica, …
1b. Embedded systems: NXP Semiconductors Belgium, Philips/PITS, STEricsson, Barco, Transics International, SAIT Zenitel, Niko, QinetiQ Space,
Vasco Data Security, Televic, Traficon International, Newtec, Septentrio,
European Datacomm, Essensium, Ansem, Fifthplay, ICsense , Option,
Triphase, OIP, …
2. Software: LMS International, Esko, DFC Software Engineering, ICMS
Group, IndieGroup, Luciad, Geosparc, Spikes, ADAM Software, …
3. Communication networks, Infrastructure: Alcatel-Lucent Bell, TE
Connectivity, Technicolor Belgium, …

Ingrid Reynaert
FOD Economie
11
October 2011
http://economie.fgov.be
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Agenda numérique pour l’Europe

Bruxelles, 11.10.2011

Bruxelles, 11.10.2011

Agenda numérique pour l’Europe

76

The Belgian ICT sector in numbers

Actions
Define ICT as one of the key domains within Horizon 2020 and the
regional policies within Belgium
Give priority to the Digital Agenda Flanders (i2020) with sufficient
attention to innovation and growth of the ICT sector
Stimulate those instruments which support promising SMEs to become
global ICT companies in their niche technology
Give attention to large scale pilots and test infrastructures (certificates),
and more large scale “innovative public procurement”
Create more coherence between the ICT sector and the academic
institutes concerning education and research
Stimulate implementation of NGA
Keep in mind when promoting instruments that the ICT sector acts
within a global world, and that instruments should line up with very
rapid evolution
Maintain and improve Belgian tax reduction systems

13,2 billion € added value (direct)
= 4,2% of Bruto Regional Product of Flanders

107.000 employees
= 2,3% of total employment of Flanders

1.243 companies with more than 10 employees
= 2,1% of the total Flemish companies with this size

Number one as knowledge intensive and innovative
sector and high tech industry
http://economie.fgov.be
Bron: Agoria
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ICT as driver and enabler

Horizon 2020

application domain
ICT application domain
automotive

thematic
innovation

automatisation,
manufacturing

healthcare

80

transport,
mobility,
logistics,
services

quality requirements
economical

secure

user-friendly

energy efficient

energy

service
platform

ICT as separate program, not only as enabler (cooperation)
Simplification of rules and procedures
Result-driven approach
Acting in a global world where ICT technology evolves rapidly
EIT: set-up very difficult, added value not proven yet
European programs not really successful in Flanders:




nanoelectronic
s and
microsystems

software

communication
networks and
infrastructure



JTI ENIAC and ARTEMIS: 7 granted projects, 4,4 m€ subsidy in
2010
AAL: 0 granted projects
EUROSTARS: 2 granted projects, 0,4 m€ subsidy
JP: no industrial involvement

basic technologies
http://economie.fgov.be
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Annexe 8 - Belgium, an infrastructure
competition based success story

Bijlage 8: Belgium, an infrastructure Competion based success story
… that dropped 96% in terms of price/Mpbs over 5
years

Price / Mbps downstream
(in €)
Price/Mbps
downstream

Belgium, an infrastructure
competition based success story

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-

3 October 2011, ETN0

Driving the future.

-96%

2005

2006

2007

Low tier
http://economie.fgov.be

LVF 1115

Infrastructure based competition is driving
broadband penetration in Belgium
Thanks to early cable consolidation in Flanders

54

84

82

Bruxelles, 11.10.2011

2008
Mid tier

2009

2010

2011

High tier
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Belgium in top 5 for download speeds

85

Flanders

Belgium

79 % HH
penetration

73% HH penetration

Brussels

66% HH penetration

Wallonia

65% HH penetration

82

http://economie.fgov.be
Source: BIPT

http://economie.fgov.be
Source: Akamai, the state of the
internet, 1st11.10.2011
quarter, 2011
Bruxelles,
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… leading to competitive prices

2,5 up to 15 Mbps, USD PPP per month, Sept.
2010

Telenet BasicNet
Greece
Australia
Japan
Austria
Finland
United Kingdom
Denmark
Slovak Republic
Sweden
Hungary
Israel
Belgium
Telenet Comfort
Italy
Estonia
Germany
Poland
United States
Netherlands
Norway
Slovenia
Czech Republic
Turkey
Iceland
Switzerland
Canada
Ireland
Korea
Portugal
New Zealand
Chile
Spain
Luxembourg
Mexico

0

http://economie.fgov.be
Source: OECD
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…and in top 3 for customer satisfaction
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Does upload/dowload speed and capacity matches your
contract conditions

15 up to 30 Mbps, USD PPP per month, Sept.
2010

Average
(ppp)
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Annexe 8 - Belgium, an infrastructure
competition based success story

…and number two in terms of FTTx in Europe

87

90

… leading to cheap prices

ARPU for subscription television
€ 40
€ 35
€ 30
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€ 20
€ 15
€ 10

…resulting in 4de place in European penetration
benchmark
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…and major innovations & better ease of use
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…and the same story for television.
Cable is driving IPTV penetration forward
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… with top availability of TV networks

Cable & IPTV penetration of household
Average number of available TV platforms per household,
4
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… so why regulate cable: consumer harm? level
playing field?
Economies of scale and scope

Restricted geographical coverage





Difference in financial strength (H1
2001)



Net Porfit

EBITDA

Revenue
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393
58,5
993
354,1
3.195
669,9
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